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Voorwoord 

De woningbouwproductie in Nederland geeft de laatste jaren reden tot zorg. Lag de gemiddelde 
- jaarlijkse - nieuwbouwproductie nog op zo’n 90.000 woningen in de periode 1995 t/m 1999, 
vanaf 1999 is een kentering waarneembaar in dat productieniveau. 
In 1999 werden ruim 80.000 woningen opgeleverd, in 2000 waren dat er 70.000, en de 
verwachting is dat de nieuwbouwproductie in het jaar 2001 rond de 60.000 woningen zal 
uitkomen. 
Het ziet er dus serieus naar uit dat we niet te maken hebben met een tijdelijke dip in de 
jaarlijkse woningbouwproductie, maar dat de productiedaling een langduriger karakter heeft, 
en de laatste tijd verder verscherpt. 

Deze ontwikkeling is aanleiding geweest voor alle belangrijke, direct bij de 
woningbouwproductie betrokken organisaties, om gezamenlijk te bezien wat de belangrijkste 
oorzaken zijn voor de opgetreden productieachterstand, en welke maatregelen genomen zouden 
moeten worden om de nieuwbouwproductie weer op een hoger plan te krijgen. 
Uit vertegenwoordigers van die organisaties is de Taskforce Woningbouwproductie 
samengesteld, die de onderhavige rapportage naar oorzaken van de achterstand in de 
woningbouwproductie en oplossingen voor een structurele verhoging daarvan heeft opgesteld. 

De opgetreden vermindering van het aantal nieuwbouwwoningen kan niet worden 
toegeschreven aan een afname van de vraag naar woningen. Zou dit wel het geval zijn, dan 
zouden we een betekenisvolle verlaging van de gemiddelde verkoopprijs van zowel nieuwe 
woningen, als van woningen in de bestaande voorraad moeten waarnemen. Daarvan is evenwel 
geen sprake. 

Het rijksbeleid zet, voor de komende 10 jaar, in op een krachtige impuls voor het wonen. Die 
impuls moet leiden tot een kwalitatieve verbetering van het wonen in brede zin. Aan de ene kant 
moet het totale nieuwbouwaanbod omhoog, tot gemiddeld zo’n 100.000 woningen per jaar. En 
dit nieuwbouwaanbod moet nog sterker worden gericht op de grote vraag naar duurdere en 
dure woningen. En het beleid is er bovendien op gericht om die nieuwbouwproductie voor zo’n 
30 à 40% te realiseren door middel van vervangende nieuwbouw in bestaande wijken, 
waardoor in de steden een transformatie naar kwalitatief betere woonmilieus wordt bereikt. 
De huidige achterstand in de woningbouwproductie is dus op twee manieren bedreigend voor 
de uitvoering van het rijksbeleid. Omdat het nieuwbouwaanbod stagneert kan onvoldoende 
tegemoet worden gekomen aan de grote vraag naar kwalitatief betere woningen en ook komen 
daardoor de noodzakelijke processen voor een omvorming naar kwalitatief betere woonmilieus 
niet, dan wel onvoldoende, van de grond. De nieuwbouwproductie is daarmee de sleutel tot het 
kwaliteitsbeleid zoals geformuleerd in de Nota Mensen Wensen Wonen. 
En hoe meer en hoe langer die benodigde nieuwbouwproductie blijft achterlopen, des te langer 
zal het duren voor de kwaliteitsslag van het wonen in de bestaande steden kan worden 
verwezenlijkt. 

De ontwikkeling van een achterblijvende bouwproductie heeft ook gevolgen voor de 
marktpartijen. Discontinuïteit in de productie leidt tot risico’s in de planning van capaciteit in 
menskracht en materialen. 

Het woningbouwproces is door allerlei oorzaken de laatste 10 à 15 jaar steeds gecompliceerder 
geworden. Het overheidsbeleid zelf - van rijk, provincies en gemeenten - heeft daar mede aan 
bijgedragen. 



 

De vertragingen in de woningbouwproductie hangen voor een belangrijk deel samen met die 
toegenomen complexiteit van het planproces. Die toegenomen complexiteit is tegelijk een 
uitdrukking van de mate van maatschappelijke dynamiek in breder verband. ‘Eenvoudige’ 
oplossingen voor dit vraagstuk zijn er daarom niet. 

Terugkijkend naar de oorzaken van de achterstand vallen echter wel een aantal zaken in het 
bijzonder op, die de positie van de ‘sector wonen’ er de afgelopen jaren niet sterker op hebben 
gemaakt. 
Ten eerste heeft het rijksbeleid in brede zin een verdere inperking van de ontwikkeling van het 
wonen opgeleverd; ik noem hierbij onder meer het natuur-, ruimtelijke ordenings- en 
milieubeleid. 
In de tweede plaats heeft de decentralisatie van het rijksbeleid voor het wonen, die zo’n 15 jaar 
geleden is ingezet, er (nog) niet toe geleid dat er een kraakheldere scheiding van 
verantwoordelijkheden is doorgevoerd tussen de onderdelen in het woningbouwproces, die 
specifiek tot de verantwoordelijkheid van de lokale overheden behoren, en de onderdelen 
waarbij de marktsturing doorslaggevend is. 

Vooruitkijkend naar de doelstellingen van het rijksbeleid voor wonen, kan een eenvoudige 
waarheid, tenslotte, niet genoeg worden beklemtoond. Wat er, aan bouwplannen, aan de 
voorkant niet wordt ingestopt, kan er aan de achterkant ook niet uitkomen. 

Ik doel daarbij op het volgende: 
De toegenomen complexiteit van het planproces leidt voor een belangrijk deel tot vertragingen 
in de woningbouwproductie. 
Het rijksbeleid kent ambitieuze doelstellingen op het punt van de noodzakelijke productie-
omvang die ook nog eens voor een groot deel op moeilijke locaties de komende 10 jaar 
uitgevoerd moeten worden. 

Het is daarom van het grootste belang dat er op meerdere borden wordt geschaakt; er moeten 
meer plannen parallel in voorbereiding worden genomen, zodat eventuele vertragingen in het 
ene plan kunnen worden gecorrigeerd door voortgang in andere plannen. Zonder zo’n ‘ijzeren 
voorraad’ aan in voorbereiding zijnde plancapaciteit bij de gemeenten zal het lastig zijn om, op 
afzienbare termijn, tot een structurele verhoging van de nieuwbouwproductie te komen. 
Daarbij is van belang dat rekening wordt gehouden met realistische doorlooptijden in de 
verschillende procedures. Niet alleen vergroting van het aantal in voorbereiding te nemen 
plannen is dus nodig; ook de tijdigheid van die planvoorbereiding is van groot belang. 

De Taskforce Woningbouwproductie hoopt, in haar voorstellen en aanbevelingen, bouwstenen 
voor alle betrokken partijen te hebben aangeleverd om de woningbouwproductie de komende 
jaren aanzienlijk te kunnen verhogen. 

 

Drs. J.W.M. Simons 

Voorzitter Taskforce Woningbouwproductie
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Hoofdstuk 1: Achtergrond voor deze rapportage 

1.1 Aanleiding 
In de afgelopen periode is het achterblijven van de woningbouwproductie regelmatig in het 
nieuws geweest. Het achterblijven van de productie resulteert in een vermindering van het 
aantal opgeleverde huur- en koopwoningen, zodat het verschil tussen vraag en aanbod groter 
wordt. Vanuit de woningbouwsector zijn het afgelopen jaar diverse noodsignalen uitgezonden 
met betrekking tot de vertraging in de bouwproductie. 

De stagnatie en de mogelijke oorzaken daarvan, zijn op initiatief van staatssecretaris Remkes 
van VROM uitgebreid besproken in een bijeenkomst op 30 augustus 2001 tussen de 
staatssecretaris, de VNG en betrokken bouwpartijen. Daarbij werd geconstateerd dat er een 
veelheid aan oorzaken ten grondslag ligt aan de stagnatie. 

Om de mogelijkheden om deze knelpunten te verminderen of weg te nemen te onderzoeken, 
stelde de staatssecretaris voor om een Taskforce Woningbouwproductie in te stellen. Betrokken 
partijen hebben met dit voorstel ingestemd en in het najaar van 2001 is de Taskforce gestart. 

De Taskforce heeft zich gericht op het ontwikkelen en uitwerken van maatregelen voor de 
knelpunten die in het overleg van 30 augustus 2001 genoemd, zijn mede op basis van de 
(kwantitatieve) informatie uit een tweetal rapporten van respectievelijk OTB1 en Companen2. 
Daarbij is een nadere analyse gemaakt waar met name de huidige en in de nabije toekomst te 
verwachten achterstand in de woningbouwproductie zich het sterkst voordoet. In die gebieden 
zullen primair maatregelen moeten worden genomen.  

De Taskforce heeft daarbij de procesgang van het formuleren van beleid, via het opstellen van 
streek- en bestemmingsplannen, de vergunningaanvraag tot en met de bouwrealisatie in 
beschouwing genomen. Op basis hiervan heeft zij een aantal aanbevelingen gedaan en 
maatregelen voorgesteld. Dit rapport geeft de geformuleerde maatregelen in relatie tot de 
geconstateerde knelpunten weer. Daarbij is zo goed mogelijk een onderscheid gemaakt tussen 
maatregelen die al op korte termijn geïmplementeerd kunnen worden en maatregelen die op 
langere termijn gestalte zouden moeten krijgen.  

Maatregelen die al in bestaande trajecten buiten de Taskforce in ontwikkeling zijn, bijvoorbeeld 
als uitvloeisel van de grote Nota’s van de rijksoverheid of binnen lopende onderzoeken 
(bijvoorbeeld naar de regierol van gemeenten), worden in dit rapport wel genoemd, maar niet 
uitgewerkt. De Taskforce beveelt wel aan de uitkomsten van deze trajecten en de gevolgen 
hiervan voor de bouwproductie zorgvuldig te monitoren en te evalueren. 

De Taskforce is formeel ingesteld bij besluit van november 2001. Zij brengt middels dit rapport 
advies uit aan het Bestuurlijk Overleg, waaronder de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en alle in de Taskforce vertegenwoordigde organisaties. 

                                                 
1  Inventarisatie van mogelijke capaciteitstekorten bij de woningbouw, OTB in opdracht van het 

Ministerie van VROM, maart 2001 
2  Vertraging in de woningbouw door institutionele belemmeringen, Companen in opdracht van het 

Ministerie van VROM, de VNG en AVBB, oktober 2001 
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De aanbevelingen richten zich dan ook op alle bij het woningbouwproces betrokken partijen en 
hun koepelorganisaties. 

1.2 Totstandkoming, verantwoording, draagvlak 
In de Taskforce werkten alle bij de bouwproductie betrokken partijen samen: AVBB, 
BouwNed, NVB, Neprom, Aedes, VNG, NVM, NVTB, IPO en het Ministerie van VROM. De 
heer J. Simons, oud-voorzitter van de Raad van Bestuur van het Bouwfonds Nederlandse 
Gemeenten, trad op als voorzitter van de Taskforce. VROM voerde het secretariaat. Bijlage A 
bevat een overzicht van de Taskforceleden. 

De Taskforce is in de periode oktober tot en met januari 2002 vier maal bijeengekomen. 
Daarnaast is een aantal bilaterale gesprekken gevoerd tussen de voorzitter en het secretariaat 
van de Taskforce, die belast waren met de productie van de eindrapportage, en de betrokken 
partijen. Tijdens deze gesprekken is met name gesproken over de voor te stellen uitwerking van 
maatregelen. Het resultaat is dit Taskforcerapport.  

1.3 Situatieschets 
De woningbouwproductie in Nederland is van groot belang voor de situatie op de woningmarkt. 
Tot 2010 zouden er, conform de in de Tweede Kamer besproken Nota Mensen Wensen Wonen, 
gemiddeld 100.000 woningen per jaar moeten worden gebouwd.  

Het maatschappelijk belang van nieuwbouw en herstructurering van wijken is door de huidige 
terugloop in de woningproductie in het geding. Als er onvoldoende woningen aan de voorraad 
worden toegevoegd, zal de druk op de woningmarkt toenemen. Dat betekent dat de wachtlijsten 
in de steden langer worden en dat de doorstroming stagneert, waardoor het voor starters op de 
woningmarkt steeds moeilijker wordt om een betaalbare woning te vinden. Als de 
herstructurering van wijken stagneert zal de aantrekkingskracht van de steden verder afnemen. 
Mensen met midden- en hogere inkomens zullen blijven wegtrekken uit de steden, huishoudens 
met lagere inkomens - zowel autochtoon als allochtoon - zullen steeds meer zijn aangewezen op 
huisvesting in eenzijdig samengestelde woonwijken. De negatieve externe effecten en daarmee 
de maatschappelijke kosten van die ontwikkelingen zullen op termijn groot zijn.  

De woningbouwproductie in Nederland kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan 
spelers. Al deze partijen hebben belang bij het vinden van een oplossing voor deze 
problematiek. Het belang van de overheid (Rijk, provincies, en gemeenten) is het 
maatschappelijk belang van het bieden van passende, kwalitatief goede huisvesting aan burgers. 
Het belang van bouwproducenten en projectontwikkelaars is om in de bouwproductie en 
ontwikkeling een goed rendement te realiseren bij een bij voorkeur stijgende omzet. Ook het 
realiseren van continuïteit in de productiestroom is voor hen van groot belang. Het belang van 
de bouwtoeleverende industrie (inclusief grondstofwinning, dus grond- en bouwmaterialen) is 
om tijdig een voldoende productassortiment te kunnen bieden en in een voldoende 
verscheidenheid. Het belang van de woningcorporaties is het voldoen aan de verplichting tot het 
leveren van voldoende en kwalitatief goede sociale huisvesting en tegelijkertijd het realiseren 
van een courante voorraad die tegen een goed rendement in de markt gezet kan worden.  

Het bouwproces wordt aan de ene kant beïnvloed door de ambities van de overheid op het 
gebied van onder andere het wonen. Zo is vanuit de Rijksoverheid de ambitie voor de 
woningbouw kwalitatief en kwantitatief verhoogd in de Nota Mensen Wensen Wonen. Aan de 
andere kant is sinds begin jaren negentig een ontwikkeling gaande naar een meer marktgerichte 
benadering van de woningbouw. Op dit moment bevindt de woningbouw zich in een 
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tussengebied, waarbij de woningbouw feitelijk slechts voor een beperkt deel overheidsgestuurd 
is, maar voor een echte marktsturing ook nog niet alle voorwaarden aanwezig zijn.  

De leden van de Taskforce vinden het daarom noodzakelijk om in gezamenlijkheid oorzaken te 
zoeken voor de achterblijvende productie en oplossingsrichtingen voor verbetering in kaart te 
brengen. Op basis hiervan kunnen partijen dan afspraken maken. Deze oplossingen moeten 
realistisch en constructief zijn, om op draagvlak van alle betrokken partijen te kunnen rekenen. 

Het woningbouwproces kent een complexe procesgang met een sterke lokale invulling: een zeer 
ingewikkeld speelveld met veel verschillende spelers. Het achterblijven van de 
woningbouwproductie is daarom een allesbehalve eenvoudig probleem; er is een grote 
verscheidenheid aan oorzaken, die elkaar op hun beurt weer onderling beïnvloeden. Zoals één 
van de Taskforceleden verzuchtte: ‘we hebben het met zijn allen wel heel erg ingewikkeld 
gemaakt’. 

Deze complexiteit is slechts ten dele op te lossen. Immers, het is eenvoudigweg zo dat de 
maatschappij steeds ingewikkelder en dynamischer in elkaar zit. Daar zullen partijen zich voor 
een belangrijk deel naar moeten schikken en er ook de consequenties van moeten dragen. 
Ingewikkelde processen hebben nu eenmaal vaak een lange doorlooptijd. In hun planningen 
moeten alle partijen daar rekening mee houden.  

Uitgaande van de doorlooptijd van deze complexe processen en van de doelstelling om een 
structureel hogere woningbouwproductie te realiseren, is het in elk geval essentieel dat er tijdig 
voldoende plancapaciteit voor wonen beschikbaar is. Daar blijft ook in de toekomst een grote 
verantwoordelijkheid liggen voor diverse overheden. 

Het is ondenkbaar dat een enkele Taskforce deze problematiek in een paar maanden tijd 
volledig kan doorgronden, in kaart kan brengen en op kan lossen. Er is populair gezegd ‘geen 
knop waaraan we simpel kunnen draaien’. Daarom heeft de Taskforce zich, mede gezien de 
beschikbare tijd, geconcentreerd op de belangrijkste maatregelen ter verlichting van een aantal 
majeure knelpunten. Dit zijn de knelpunten die naar het oordeel van de Taskforce de meeste 
impact hebben op de omvang van de bouwproductie en die de meeste vertraging in de 
bouwproductie veroorzaken. Hier wordt in hoofdstuk 3 nader op in gegaan. 

1.4 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 beschrijft dit rapport de achtergronden van de teruglopende 
woningbouwproductie, alsmede de regionale verschillen en het ‘soort’ woningbouw dat het 
meest in de vertraging raakt in vergelijking met de beleidsdoelstellingen. Het hoofdstuk brengt 
daarnaast in kaart op welke momenten en in welke vorm de vertraging in de 
woningbouwproductie zichtbaar wordt en waar – bij ongewijzigd beleid - de achterstanden zich 
het sterkst manifesteren.  

Hoofdstuk 3 gaat vervolgens nader in op de geconstateerde oorzaken voor deze stagnatie. 
Hierbij worden de hoofdknelpunten ‘capaciteitstekort’ en ‘institutionele belemmeringen’ nader 
uitgewerkt in vier aspecten: ‘regelgeving’, ‘lokale procedures en procesgang’, 
‘capaciteitsproblemen bij gemeenten’ en ‘capaciteitstekorten bij marktpartijen’.  

Het verminderen van de geconstateerde knelpunten vormt het onderwerp van hoofdstuk 4. Het 
hoofdstuk beschrijft per knelpunt de te nemen maatregelen. Het geeft aan op welke termijn deze 
maatregelen genomen moeten worden en wie daarbij naar het idee van de Taskforce het 
voortouw moet nemen. Per knelpunt zijn nieuwe maatregelen beschreven, maar ook zaken die al 
in lopende trajecten opgepakt worden en die bijvoorbeeld versterkt doorgezet kunnen worden. 
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Ook is er een aantal agenderende voorstellen gedaan, die een structureel effect moeten sorteren 
op de lange termijn. Waar mogelijk is gezocht naar maatregelen die een positieve uitwerking 
hebben op meer dan één knelpunt.  

Hoofdstuk 5, tenslotte, geeft een samenvatting, een overzicht van alle genoemde maatregelen 
en een aantal algemene aanbevelingen. De maatregelen worden bovendien in hun onderlinge 
samenhang beschreven. 
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Hoofdstuk 2: De achterstand in de woningbouwproductie 

2.1 Het rijksbeleid tot 2010 
Om ons een beeld te vormen van de mate waarin achterstanden optreden in de 
woningbouwproductie is het nodig om eerst het beleidsmatig kader te schetsen waarbinnen dit 
vraagstuk moet worden geplaatst. Dit beleidskader wordt gevormd door het overgangsregime 
van het vigerende Vinex-beleid, naar het nieuwe woonbeleid volgens de Nota Mensen Wensen 
Wonen (MWW) van VROM, en het ruimtelijk beleid volgens de zeer onlangs door het kabinet 
vastgestelde Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening.  

Vinex 

In het Vinexbeleid zijn woningbouwafspraken gemaakt voor de bouw van 650.000 woningen in 
de periode van 1995 tot 2005. Het gaat hier alleen om woningbouw voor de uitbreiding van de 
voorraad.  

Voor de vervangende nieuwbouw (herbouw na sloop/onttrekking) zijn in Vinex geen specifieke, 
nieuwe, afspraken gemaakt. Het werkelijk optredende productiepatroon in de jaren voor Vinex 
is hierbij geëxtrapoleerd tot een zogenoemd trendmatig programma voor vervangende 
nieuwbouw. Dit programma bedraagt circa 170.000 woningen voor de periode 1995 tot 2005, 
waarvan 105.000 in de periode 2000 tot 2005 (‘bijgesteld’ programma, zie tabel 2.1).  

Het totale woningbouwprogramma volgens Vinex bedraagt dus ruim 800.000 te bouwen 
woningen, in de periode 1995 tot 2005. 
 
Tabel 2.1 Vinex en Vinac opgave en Vinexrealisatie 

VINEX en VINAC opgave
in aantallen woningen

Totaal Per jaar Totaal Per jaar Totaal Per jaar Totaal Per jaar Totaal Per jaar
Uitbreiding 650.000 65.000 425.000 85.000 380.000 76.000 270.000 54.000 230.000 46.000
Vervangende nieuwbouw 170.000 17.000 80.000 16.000 65.000 13.000 105.000 21.000 ** **
Totaal 820.000 82.000 505.000 101.000 445.000 89.000 375.000 75.000 ** **
** Omdat de Vinac-afspraken expliciet alleen over de uitbreiding van de woningvoorraad zijn gemaakt, zijn in deze vergelijkende tabel geen 
gegevens opgenomen

Gerealiseerd Programma Vinac
1995 - 2005 1995 - 2000 1995 - 2000 2000 - 2005 2005 - 2010

Bijgesteld 
programma VinexProgramma Vinex Programma

 
Nota Mensen Wensen Wonen 

In de Nota MWW is voor de periode 2000 tot 2010 uitgegaan van een programma van 625.000 
woningen voor de uitbreiding van de woningvoorraad. Dit aantal is gebaseerd op de trendmatige 
voorraaduitbreiding, die is bepaald op basis van plannen en afspraken in het kader van Vinex 
(tot 2005), en Vinac (de verlenging daarvan voor de periode 2005 tot 2010), alsmede op basis 
van plannen buiten de stedelijke gebieden van Vinex. Daarbij is verondersteld dat van die 
625.000 woningen er circa 370.000 woningen in de periode 2000 tot 2005 gebouwd worden. 

In de Nota MWW is geconstateerd dat deze uitbreiding van de woningvoorraad in de periode 
2000 tot 2010 waarschijnlijk meer dan voldoende is om de verwachte groei van de 
woningbehoefte te kunnen opvangen. Die kwantitatieve uitbreidingsbehoefte is in de Nota 
MWW geraamd op ruim 500.000 woningen (2000 tot 2010). De dan optredende verruiming van 
de woningmarkt is van belang om de keuzemogelijkheden van woonconsumenten te vergroten, 
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en om het transformatieproces ten behoeve van de noodzakelijke kwaliteitsomslag in de 
bestaande woningvoorraad te vergemakkelijken. 

De noodzaak van dit transformatieproces is gebaseerd op een analyse van kwalitatieve 
ontwikkelingen in de woningmarkt. Daaruit bleek met name de noodzaak van een omvangrijke 
omvorming van bestaande, bij de consument minder in trek zijnde, woonmilieus in de steden 
naar meer gewilde woonmilieutypen. 

Deze gewenste transformatie gaat onder meer gepaard met de vervanging en samenvoeging van 
een groot aantal woningen binnen de bestaande voorraad. In het ambitieprogramma van de Nota 
MWW wordt ervan uitgegaan dat daardoor circa 380.000 woningen aan de bestaande voorraad 
worden onttrokken (het totaal van sloop en onttrekking, circa 300.000 woningen, en 
samenvoeging, circa 80.000 woningen). Deze woningen moeten worden vervangen. De daarmee 
gepaard gaande vervangingsnieuwbouw, gevoegd bij de eerdergenoemde uitbreiding van de 
woningvoorraad, leidt tot een totaal benodigde nieuwbouw van circa 1 miljoen woningen in 10 
jaar, ofwel gemiddeld circa 100.000 woningen per jaar. 

Voor de periode 2000 tot 2005 betekent dit een bruto woningproductie van gemiddeld zo’n 
74.000 woningen per jaar als uitbreiding van de voorraad, en 26.000 woningen per jaar als 
vervangende nieuwbouw.  

Realisatie van dit beleid volgens de Nota MWW vraagt dus in totaal voor de korte termijn van 
2000 tot 2005 om de productie van zo’n 500.000 woningen,  

• Waarvan circa 370.000 als uitbreiding van de voorraad; dit is circa 100.000 woningen extra 
ten opzichte van de resterende woningbouw volgens de Vinex-afspraken; 

• Waarvan circa 130.000 woningen voor de vervangende nieuwbouw; dit is circa 25.000 
woningen extra ten opzichte van het trendmatig beleid voor de periode van 2000 tot 2005. 

Tabel 2.2 Gewenste woningproductie volgens Nota MWW 

Nota MWW
in aantallen woningen

Totaal Per jaar Totaal Per jaar Totaal Per jaar
Uitbreiding 625.000 62.500 370.000 74.000 255.000 51.000
Vervangende nieuwbouw 380.000 38.000 130.000 26.000 250.000 50.000
Totaal 1.005.000 100.500 500.000 100.000 505.000 101.000

2000 - 2010 2000 - 2005 2005 - 2010
Totaal programma Programma Programma

 
Tabel 2.3 Verschillen gewenste productie NMWW en Vinex/Vinac  
Vergelijking NMWW, Vinex en 
Vinac*
in aantallen woningen

Totaal Per jaar Totaal Per jaar
Uitbreiding 100.000 20.000 25.000 5.000
Vervangende nieuwbouw 25.000 5.000 ** **
Totaal 125.000 25.000 ** **

2000 - 2005 2005 - 2010

* Tabel 2.2 minus tabel 2.1
** Omdat de Vinac-afspraken expliciet alleen over de uitbreiding van de 
woningvoorraad zijn gemaakt, zijn in deze vergelijkende tabel geen gegevens 
opgenomen

Verschil NMWW - 
bijgestelde Vinex

Verschil NMWW - 
Vinac
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Voor de totale periode 2000 tot 2010 komt de ambitieverhoging van de Nota MWW ten 
opzichte van de Vinex/Vinac, inclusief het trendmatig beleid voor sloop en vervanging, neer op: 

• + 125.000 woningen voor uitbreiding; 

• + 100.000 woningen voor vervangende nieuwbouw; 

• + 80.000 woningen door samenvoegingen. 

2.2 Feitelijke en verwachte woningbouwproductie 1995 tot 2005 

2.2.1 Feitelijke productie 1995 tot 2000 

In de periode 1995 tot 2000 (de eerste 5 jaar van de Vinexperiode) zijn er 380.000 woningen 
gebouwd als uitbreiding van de woningvoorraad. Dit is bijna geheel volgens de Vinex-
productieafspraak 1995-2000, die 425.000 woningen bedraagt. Het blijkt dat die afspraak, 
halverwege de periode, voor 90% is gerealiseerd. Als vervangende nieuwbouw zijn er in 
diezelfde periode circa 65.000 woningen gebouwd. Gemiddeld komt dat neer op een jaarlijkse 
productie van 89.000 woningen. In tabel 2.1 zijn deze cijfers weergegeven in de kolom 
‘gerealiseerd’.  

Deze ontwikkeling kan worden afgezet tegen het aantal woningen dat, in de periode 2000 tot 
2005, gebouwd zou moeten worden binnen het lopende Vinexbeleid, respectievelijk binnen het 
aangescherpte beleid van de Nota MWW. 

De gemiddelde gewenste productie varieert daarmee (in de periode 2000 tot 2005) tussen de 
75.000 woningen (Vinex, inclusief trendmatig vervangende nieuwbouw) en de 100.000 
woningen (Nota MWW, inclusief beleidsmatig gewenste vervangende nieuwbouw) per jaar. 

De daadwerkelijke productie in het jaar 2000 (70.000 woningen) blijft achter bij de 
beleidsdoelstellingen. 

2.2.2 Verwachte productie tot 2005 

Volgens de recente Nota Bouwprognoses van het ministerie van VROM zal de 
woningbouwproductie ook de komende jaren (tot 2005) achterblijven bij de 
beleidsdoelstellingen. Voor de jaren 2001 en 2002 wordt een productie geraamd van 65.000, 
respectievelijk 60.000 woningen. Voor de jaren 2003 en 2004 wordt een lichte stijging voorzien 
tot gemiddeld zo’n 70.000 woningen per jaar. 

Volgens de Bouwprognoses zullen in de periode van 2000 tot 2005 dus circa 335.000 woningen 
gebouwd kunnen worden. Het gaat hier om woningbouw voor zowel uitbreiding van de 
voorraad als vervangende nieuwbouw.  

Tabel 2.4 Feitelijke bouwproductie (2000) [bron: CBS] en Bouwprognoses 2001 t/m 2004 

in aantallen woningen 2000 2001 2002 2003 2004 Totaal
Uitbreiding 57.000
Vervangende nieuwbouw 13.000
Totaal 70.000 65.000 60.000 70.000 70.000 335.000

Feitelijke (2000) en geprognotiseerde productie (2001 - 2004) op basis van Bouwprognoses

 



 

 14 

Bij deze productieverwachting zou er dus iets minder gebouwd worden dan nodig volgens de 
Vinex-afspraken (inclusief trendmatig vervangende nieuwbouw), maar zou er een aanzienlijke 
achterstand optreden ten opzichte van het beleid volgens de Nota MWW, zie onderstaande 
tabel. 

Tabel 2.5 Vergelijking beleid met feitelijke productie [bron: CBS] en Bouwprognose 2001 t/m 2004 

Vergelijking Vinex - NMWW - 
feitelijk / prognose voor 
periode 2000 - 2005
in aantallen woningen

Totaal Per jaar Totaal Per jaar
Totaal -165.000 -33.000 -40.000 -8.000

Verschil NMWW - 
feitelijk/prognose

Verschil (bijgestelde) 
Vinex - 

feitelijk/prognose
2000 - 2005 2000 - 2005

 
De huidige productie, alsmede de toekomstige door VROM verwachte productie zijn lager dan 
de in de Nota MWW beleidsmatig gewenste productie. De uitvoering van het 
transformatiebeleid blijkt meer tijd te vergen dan bij de opstelling van de Nota MWW is 
verondersteld. De realisatie van de extra ambitie uit het rijksbeleid kan eerst op langere termijn 
in het beleid van de lokale en regionale partijen worden verwacht. Bovendien is in de tweede 
ronde verstedelijkingsgesprekken (najaar 2001) gemeld dat andere instrumenten kunnen worden 
ingezet dan in de Nota Mensen Wensen Wonen is aangegeven. De verwachting is dat met name 
op het punt van de omvang van sloop en onttrekking en vervangende nieuwbouw het 
programma uit de Nota MWW wellicht niet nodig is en dat de andere overheden door middel 
van andere maatregelen de transformatie zullen uitvoeren. Dit verlaagt grosso modo de 
benodigde bouwproductie tot 2010 met circa 100.000 woningen.  

Marktpartijen zijn het niet eens met de in de Bouwprognoses verwachte productieontwikkeling. 
Met name de NVB, de vereniging van ontwikkelende bouwers, hanteert een somberder scenario 
voor de korte termijn. In haar Thermometer Koopwoningen (najaar 2001) voorspelt de NVB een 
totale woningbouwproductie van 60.000 woningen in het jaar 2001, en van 55.000 woningen in 
2002. De marktpartijen vrezen, gelet op de ontwikkelingen van de nieuwbouw in 2001, dat 
zonder aanvullend beleid de nieuwbouwproductie na 2002 verder kan dalen. Dit op basis van de 
laatst bekende cijfers van het CBS over het aantal opgeleverde woningen tot juli 2001, namelijk 
19.000. Een dergelijke ontwikkeling zou een dramatische terugval in de woningbouwproductie 
betekenen, waardoor het realiseren van de kwaliteitsdoelstellingen uit de Nota MWW steeds 
verder weg dreigt te raken. Immers, het transformatiebeleid binnen de bestaande voorraad staat 
of valt met het realiseren van de beleidsmatig gewenste nieuwbouwproductie.  

De Taskforce heeft geconstateerd dat de verwachtingen voor de zeer korte termijn wijzen op een 
verder oplopende achterstand in de woningbouwproductie. Ook constateert de Taskforce dat het 
ongewenst is dat een eenduidige, door alle betrokken partijen onderschreven methode voor het 
ramen van de woningbouwproductie ontbreekt. 

2.3 Waar manifesteert zich de achterblijvende bouwproductie?  
Uit de vorige paragraaf blijkt dat de woningbouw, in ieder geval tot 2005, en bij ongewijzigde 
omstandigheden, sterk zal achterblijven bij het gewenste rijksbeleid.  

Het is zinvol de achterstand nader te specificeren. Daaruit kan blijken waar de problemen het 
grootst zijn. En dat kan weer leiden tot het inzicht welke maatregelen waar het beste getroffen 
kunnen worden. 
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Hieronder wordt de woningproductie nader onderscheiden naar: 

A. Het regionale beeld; 

B. Het ‘soort’ woningbouw dat het sterkst achterblijft; 

C. De omvang van plannen ‘in de pijplijn’;  

D. De beschikbare locatiecapaciteit op langere termijn. 

A. Het regionale beeld van de woningbouwproductie 

In het Vinexbeleid is onderscheid gemaakt in woningbouwafspraken (voor de bouw van 
650.000 woningen) met: 

• De grootstedelijke regio’s. Dit zijn de 7 zogenaamde Kaderwetgebieden, waar in totaal 
295.000 woningen gebouwd moeten worden; 

• De 20 kleinere stadsgewesten binnen de provincies. Daar moeten in totaal 165.000 
woningen worden gebouwd; 

• De overige gebieden in de provincies, gelegen buiten de stedelijke regio’s. Daar zouden in 
totaal 190.000 woningen gebouwd kunnen worden. 

Ook zijn in de Vinexafspraken streefcijfers voor de productie ‘halverwege’ opgenomen. In de 
periode tot 2000 zouden 425.000 woningen gebouwd hebben moeten worden, en in de periode 
2000 tot 2005 als uitbreiding van de voorraad 225.000 woningen (zie tabel 2.1). Het grote 
accent op de eerste periode tot 2000 hing samen met het beleidsdoel om het kwantitatieve 
woningtekort zo snel mogelijk aanzienlijk te verminderen. Halverwege de Vinex-periode (tot 
2000) zijn er in werkelijkheid 380.000 woningen gebouwd.  

Regionaal doen zich daarbij grote verschillen voor. Grofweg komen die op het volgende neer:  

In de grootstedelijke regio’s is de productie verreweg het sterkst achtergebleven, en in het 
bijzonder in de gebieden rond de 4 grootste steden. Die achterstand bedraagt, ten opzichte van 
de afspraken tot 2000, een kleine 60.000 woningen. In de kleinere stadsgewesten komt de 
gerealiseerde productie, gemiddeld genomen, bijna overeen met de afspraken tot 2000; er is een 
geringe achterstand van enkele duizenden woningen. In de overige gebieden buiten de stedelijke 
regio’s is er aanzienlijk meer gebouwd dan is afgesproken tot 2000. 

Conclusie: de woningbouw op de grootste en meest complexe locaties in de 4 grootste 
Kaderwetgebieden heeft de belangrijkste achterstand opgelopen. Die achterstand zit 
voor een deel ook in de grotere locaties in het bestaande stedelijke gebied van de grote 
steden. 

De kleinere stedelijke regio’s lopen, gemiddeld genomen, redelijk in de pas. Hier worden, op 
enkele uitzonderingen na, ook veel minder grootschalige en complexe uitleglocaties ontwikkeld. 
Het hoge bouwtempo in de niet-stedelijke regio’s heeft voor een deel te maken met het feit dat 
hier over het algemeen sprake is van minder complexe en meestal kleinschaliger plannen.  

B. Het ‘soort ‘ achterstand 

Geconstateerd moet worden dat de feitelijke ontwikkeling van de vervangende nieuwbouw 
(herbouw na sloop en onttrekking) in de periode 1995 tot 2000 (circa 65.000 woningen) is 
achtergebleven bij de trendmatig verwachte ontwikkeling. Trendmatig werd uitgegaan van zo’n 
80.000 woningen sloop en vervanging in die periode en over de gehele periode 1995 tot 2005 in 
totaal 170.000 woningen (zie tabel 2.1). Uitgaande van de aangescherpte beleidsambitie van de 
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Nota MWW zou het programma voor vervangende nieuwbouw in de periode 2000-2005 25.000 
woningen hoger moeten zijn dan het bijgestelde Vinex-programma, dus 130.000 woningen in 
plaats van 105.000.  

Daarbij valt op dat deze achterstand zich met name in de 7 grootstedelijke regio’s heeft 
voorgedaan, met als enige uitzondering de stadsregio Rotterdam. 

Echter ook in de (centrumsteden van de) kleinere stadsgewesten is het niveau van de 
vervangende nieuwbouw achtergebleven bij het trendmatig verwachte niveau. In het totaal van 
de overige, niet-stedelijke, gebieden is er wel op het trendmatig niveau herbouwd. 

Conclusie: Evenals bij 2.3A is de belangrijkste achterstand in de vervangende 
nieuwbouw opgetreden in de (regio’s rond de) grote steden. Maar ook de vervangende 
nieuwbouw in de middelgrote steden blijft achter bij de trendmatige verwachting, zij het 
in mindere mate. 

Vanuit het beleid van de Nota MWW is een structurele toename nodig van de omvang van 
sloop en onttrekking en vervangende nieuwbouw, in het bijzonder in de grote en middelgrote 
steden. Daar liggen de grootste opgaven op het terrein van kwalitatieve verbeteringen van 
bestaande woonmilieus. De uitvoering daarvan zou in de periode 2000 tot 2005 tot ruim een 
verdubbeling moeten leiden van het niveau dat in de periode van 1995 tot 2000 feitelijk is 
gerealiseerd aan vervangende nieuwbouw. (Nota MWW: 130.000, voor de periode van 2000 tot 
2005; gerealiseerd in de periode van 1995 tot 2000: 65.000). In de periode van 2005 tot 2010 is 
volgens de nota MWW opnieuw - bijna - een verdubbeling van de opgave nodig, namelijk 
250.000 woningen (zie tabel 2.2.). De achterstand in het bouwen voor de uitbreiding zorgt er 
tegelijkertijd voor dat sloop en nieuwbouw bij gebrek aan herstructureringslocaties onvoldoende 
van de grond komt. In de bestuurlijke ronde verstedelijkingsgesprekken met de stedelijke 
regio’s in Nederland (najaar 2001) is inmiddels naar voren gekomen dat er vanwege de druk op 
de woningmarkt door de huidige bouwproductie ten eerste meer tijd nodig is om de 
beleidsprioriteit voor de transformatie van stedelijke woonmilieus in de praktijk door te voeren, 
en dat ten tweede de regio’s met een minder omvangrijk programma voor onttrekking en 
vervangende nieuwbouw de kwalitatief noodzakelijke transformatie van woonmilieus kunnen 
realiseren. Als gevolg hiervan kan het programma van sloop en onttrekking uit de Nota MWW 
met zo’n 100.000 woningen worden verlaagd.  

De Taskforce heeft geconstateerd dat er geen specifiek statistisch materiaal beschikbaar is dat 
inzicht geeft in de omvang van plannen die, specifiek op het punt van de vervangende 
nieuwbouw, in voorbereiding zijn.  

C. De omvang van plannen ‘in de pijplijn’ 

In het kader van de voortgang van het Vinex-beleid stellen gemeenten, regio’s en provincies 
plannen op voor de uitbreiding van de woningvoorraad in de komende jaren. Die plannen 
kunnen worden gerelateerd aan de driedeling naar regio’s die aansluit bij de gemaakte 
woningbouwafspraken in Vinex (zie ook: 2.3A). 

Door de gemeenten en provincies wordt in deze plannen voor de periode 2000 tot 2005 een 
uitbreiding van de woningvoorraad geraamd van circa 370.000 woningen. Dit is een optelling 
van het in het jaar 2000 gerealiseerde aantal woningen voor de uitbreiding (57.000), en het 
geraamde totaal aantal woningen ‘in de pijplijn’, dus in gemeentelijke en provinciale plannen, in 
de periode 2001 tot 2005 (circa 310.000; zie bijlage B). 
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Tabel 2.6 Uitbreidingsproductie gemeenten en provincies volgens lokale plannen 
Geplande uitbreidingsproductie 
gemeenten en provincies
in aantallen woningen 2001 2002 2003 2004 Totaal
Kaderwetgebieden 31.250 36.350 37.400 37.150 142.150
Overige stadsgewesten 15.600 17.650 16.900 16.400 66.550
Gebieden buiten stedelijke regio's 24.150 26.300 26.800 26.600 103.850
Totaal 71.000 80.300 81.100 80.150 312.550  
Indien dit aantal woningen tot 2005 ook daadwerkelijk zou worden opgeleverd zou dit 
betekenen dat de productie, als uitbreiding van de voorraad, zich beweegt op het niveau dat in 
de Nota MWW als beleid is geformuleerd. Ook zouden dan ongeveer 100.000 woningen meer 
gebouwd worden dan is afgesproken in Vinex. Die extra productie zou nagenoeg volledig in de 
gebieden buiten de stedelijke regio’s plaatsvinden.  

Het is echter zeer de vraag of dat pijplijnvolume ook in de periode tot 2005 feitelijk op de markt 
komt.  

In de eerste plaats zou dit een aanzienlijk hogere (feitelijke) woningbouwproductie noodzakelijk 
maken dan waar nu in de Nota Bouwprognoses, en door marktpartijen, van wordt uitgegaan. 

In de tweede plaats geeft deze raming weliswaar inzicht in het aantal woningen dat, op de een of 
andere manier, in de gemeentelijke planningen zit (zie par. 2.4), maar dit geeft zeker voor de 
iets langere termijn geen concreet inzicht in het moment van daadwerkelijke oplevering. Niet 
alle plannen worden immers ook daadwerkelijk binnen de genoemde periode uitgevoerd. 

Ten derde wordt de inhaalslag, die deze raming zou inhouden voor met name de grootstedelijke 
regio’s, niet realistisch geacht. Een ontwikkeling naar het volledig wegwerken van de, tot 2000, 
opgetreden achterstand van, alleen al in de uitbreiding, zo’n 60.000 woningen in deze gebieden 
is tot nu toe (eind 2001) nog in het geheel niet merkbaar. 

Het meest opvallend in deze raming is tenslotte het relatief hoge productievolume in de 
zogenoemde overige (niet-stedelijke) gebieden, dat in deze prognose de komende jaren intact 
blijft. Op grond hiervan is er geen aanleiding te veronderstellen dat de provincies de laatste 
jaren een extra verscherpt restrictief beleid van planologische contingentering hebben gevoerd. 

Conclusie: Bijlage B laat zien dat het planningsoptimisme van gemeenten en provincies 
voor wat betreft het te produceren aantal woningen (‘woningen in de pijplijn’) sterk 
contrasteert met de feitelijk optredende verdergaande verlaging van het aantal 
opgeleverde woningen. De totale pijplijn levert weliswaar inzicht in de omvang van de 
‘harde plancapaciteit’ bij de gemeenten, maar is niet voldoende betrouwbaar voor wat 
betreft het moment waarop de concrete oplevering van nieuwbouwwoningen zal plaats 
vinden. 

D. De beschikbare locatiecapaciteit voor wonen op langere termijn 

In 1998/1999 is in opdracht van VROM onderzocht wat de omvang van de voor woningbouw 
beschikbare locatiecapaciteit was in de van kracht zijnde streekplannen, die voor het grootste 
deel de periode 1995 tot 2005 bestrijken. Het ging hierbij om capaciteit voor uitbreiding van de 
voorraad. Ook is daarbij een taxatie uitgevoerd van de capaciteitsruimte voor wonen die op 
basis van het streekplan aanvullend voor wonen zou kunnen worden benut, met name op 
locaties in het bestaand stedelijk gebied. Binnen de provincies is onderscheid gemaakt tussen 
capaciteit gelegen in de stadsgewesten, en capaciteit gelegen in de overige gebieden, buiten de 
stadsgewesten. Volledigheidshalve: in dit onderzoek is de omvang van de capaciteit voor 
sloop/vervangende nieuwbouw in de streekplannen niet geïnventariseerd. 
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In bijlage B zijn de uitkomsten samengevat. Het ging in totaal om een capaciteit voor ongeveer 
775.000 woningen. Grofweg tweederde deel daarvan (ruim 500.000 woningen) lag binnen de 
stedelijke gebieden, en eenderde deel in de overige gebieden van de provincies. 

In bijlage B is hierop in mindering gebracht het aantal woningen dat al ter uitbreiding van de 
voorraad is gebouwd in de periode 1995 tot en met 2000. Vervolgens is het aantal woningen 
dat, ook volgens bijlage B, in de gemeentelijke planningen (pijplijn) zit voor de periode 2001 tot 
2005 in mindering gebracht. 

Conclusie: als het aantal woningen uit de gemeentelijke planningen 2001 tot 2005 
(‘harde plancapaciteit’) daadwerkelijk tot oplevering is gekomen zal de beschikbare 
capaciteit voor wonen in de vigerende streekplannen nagenoeg volledig zijn benut. Dit 
geldt in het bijzonder voor de capaciteit in de overige gebieden. In de stedelijke regio’s 
is er dan nog een zeer beperkte restcapaciteit. Met andere woorden: er is dan in de 
vigerende streekplannen nauwelijks capaciteit meer beschikbaar voor de periode na 
2005. 

De Taskforce concludeert op grond hiervan dat het van het grootste belang is dat tijdig 
wordt voorgesorteerd op het beschikbaar komen van voldoende locatiecapaciteit voor 
woningbouw voor de langere termijn. Die locatiecapaciteit moet toereikend zijn voor de 
ruimtevraag naar wonen voor de periode 2005-2010-2015 voor zowel de uitbreiding als 
voor vervangende nieuwbouw. 

De woningbouwcapaciteit voor de periode 2005 tot 2010 is, in 1997, op basis van de 
actualisering van het Vinex-beleid voorbereid in afspraken tussen het rijk, de Kaderwetgebieden 
en de provincies, en is toen bepaald op 230.000 woningen, voor uitbreiding van de voorraad. Op 
grond van actuele inzichten (Nota MWW) zou die capaciteit voor de periode 2005 tot 2010 
moeten worden verruimd tot zo’n 255.000 woningen. 

Nadere uitwerking van de eerdere afspraken uit 1997 moet plaatsvinden op basis van de Vijfde 
Nota over de Ruimtelijke Ordening. Deze Nota staat, ook voor de langere termijn, toe rekening 
te houden met een hoger scenario voor ruimtebehoefte voor wonen dan is geformuleerd in de 
Vinexafspraken. Bij deze nadere uitwerking zal het accent liggen op het bundelingsbeleid 
binnen de stedelijke regio’s, met voldoende ruimtemogelijkheden voor de vraag naar 
groenstedelijke woonmilieus. Het beleid volgens de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening 
legt voor de toekomstige woningbouw een accent op de stedelijke gebieden. De Taskforce heeft 
geconstateerd dat dit veelal om moeilijk te ontwikkelen locaties zal gaan. Daarom is het volgens 
de Taskforce eens te meer noodzakelijk dat er creatieve oplossingen gevonden worden om in het 
totale woningbouwproces tot de nodige versnellingen te komen. 

De concretisering van de benodigde ruimtebehoefte voor wonen tot 2010 zal plaatsvinden in het 
jaar 2002. Dan vindt de planologische inkadering plaats in nieuwe of herziene streekplannen 
voor de langere termijn. 

Conclusie: De Taskforce is van oordeel dat daarbij voldoende reserveringsruimte in acht 
moet worden genomen, passend bij het hoge scenario voor de ruimtevraag naar wonen 
tot 2015. 

Gaandeweg kan dan, op basis van de actuele ontwikkeling van de woningbehoefte geraamd in 
het Woningbehoefteonderzoek (het WBO), worden bezien in welke mate die reserveringsruimte 
eventueel op termijn benut moet worden. 
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2.4 De pijplijn in het woningbouwproces 
In het woningbouwproces zijn een drietal hoofdfasen te onderscheiden. Daarbinnen kunnen 5 
stappen worden benoemd die tezamen de pijplijn in het woningbouwproces vormen. In bijlage 
C wordt dit proces beschreven. 

In onderstaande tabel 2.7 is de ontwikkeling van de ‘aanmaak’ van het aantal woningen in elk 
van de 5 stappen, gedurende de periode van eind 1996 tot eind 2000, gekwantificeerd 
weergegeven. Op twee momenten in de pijplijn treedt hierbij een - meetbaar - stuwmeer op. 
Bedoeld is daarmee dat op die twee momenten, aanzienlijk meer woningen in de betreffende 
fase verblijven dan er in de fase daarop zichtbaar worden. 

Het gaat om de fasen ‘Onderhanden ontwerpen’ (bij architecten en/of gemeenten), en 
‘Woningen in de realisatiefase’ (tussen het moment van afgifte van de bouwvergunning en de 
daadwerkelijke gereedmelding). Het onderhanden werk blijkt in deze fasen structureel hoger 
dan de netto ontvangen opdrachten en de verleende bouwvergunningen. Waar de ontvangen 
opdrachten en verleende bouwvergunningen in de loop van de tijd een afname laten zien, blijft 
het onderhanden werk meer constant. De doorlooptijd van het onderhanden werk lijkt dus 
aanzienlijk toe te nemen.  

De Taskforce heeft geen volledige en voor alle partijen sluitende verklaring gevonden voor het 
geconstateerde stuwmeereffect in de twee betreffende fasen in het woningbouwproces. Zij is 
van oordeel dat nader onderzoek hiernaar gewenst is. 

Daarnaast constateert de Taskforce dat, aan het begin van het pijplijnproces, sprake lijkt te zijn 
van een geleidelijke afname in de tijd van het aantal netto ontvangen opdrachten bij architecten. 
Navraag bij de Bond van Nederlandse Architecten wijst uit dat de BNA niet van mening is dat 
er zich een structurele verlaging van de netto opdrachten begint af te tekenen. Veeleer vermoedt 
de BNA dat op dit punt conjuncturele schommelingen van betekenis zijn. 

Tabel 2.7 Woningen in de pijplijn [bron: CBS] 

Ultimo

Netto ontvangen 
opdrachten 
architecten

Onderhanden 
ontwerpen 

(opdrachten in 
pijplijn, 

architecten, 
gemeenten)

Verleende bouw-
vergunningen

Woningen in 
realisatiefase

Gereed-
meldingen

1996 108.000 125.000 101.000 124.000 89.000
1997 97.000 121.000 102.000 131.000 92.000
1998 100.000 133.000 88.000 124.000 91.000
1999 87.000 135.000 84.000 127.000 79.000
2000 91.000 147.000 79.000 125.000 71.000
Totaal 483.000 454.000 422.000  

2.5 Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies 

Uit het voorgaande worden de volgende conclusies getrokken. 

1 Vanaf 1999 is er een stagnatie in de jaarlijkse woningbouwproductie opgetreden. Volgens 
de Nota Bouwprognoses zal, tot 2005, de productie gemiddeld onder de 70.000 woningen 
per jaar blijven; de NVB is, zeker voor de jaren 2001 en 2002, zelfs aanzienlijk somberder. 

2 Deze productieverwachtingen voor de middellange termijn blijven aanmerkelijk achter bij 
de noodzakelijke woningbouwproductie volgens het rijksbeleid. Het ziet ernaar uit dat, 
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zeker tot 2005, de gewenste kwantitatieve, en daardoor ook de kwalitatieve, doelstellingen 
van de Nota MWW onvoldoende gerealiseerd kunnen worden, als er geen verhoging van de 
woningbouwproductie plaatsvindt (‘geen kwaliteit zonder kwantiteit’).  

3 Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat er een omvangrijk woningbouw‘pakket’ aan harde 
plancapaciteit in de maak is, dat door allerlei oorzaken op dit moment niet resulteert in een 
verhoging van het aantal opgeleverde woningen. In nagenoeg alle fasen van het 
woningbouwproces blijken vertragingen op te treden, waardoor het opleveringstijdstip 
steeds verder naar achteren schuift. 

4 De grootste achterstanden treden op in de grootstedelijke gebieden. Daar blijft de 
woningbouw voor uitbreiding van de woningvoorraad stevig achter bij de gemaakte 
afspraken. Tegelijkertijd blijft in deze gebieden, op een enkele uitzondering na, ook het 
niveau van onttrekkingen van woningen in de bestaande voorraad die bouw- of 
woontechnisch verouderd zijn, en van vervangende nieuwbouw, sterk achter bij de 
doelstellingen van het beleid van stedelijke vernieuwing. De trage start van het beleid van 
stedelijke vernieuwing manifesteert zich ook in de middelgrote steden; daar is nog geen 
opwaartse beweging te bespeuren passend in de lijn van de beleidsdoelstellingen uit de Nota 
MWW. De achterstand in het bouwen voor de uitbreiding zorgt er tegelijkertijd voor dat 
sloop en nieuwbouw bij gebrek aan herhuisvestingslocaties onvoldoende van de grond 
komt. 

5 De geconstateerde achterstanden in de woningbouwproductie kunnen worden gerelateerd 
aan de complexiteit van de opgave. De relatief kleinschalige en minder complexe locaties in 
de regio’s buiten de stedelijke gebieden ‘lopen goed’. De grootste achterstanden lijken 
samen te hangen met de complexiteit en grootschaligheid van de grote locaties in de 
stedelijke regio’s, en met de moeilijkheidsgraad van de stedelijke vernieuwingsprocessen. 

6 Maatregelen om tot versnelling van de woningbouwproductie te komen moeten worden 
toegespitst op de vertragingen die zich voordoen op de onder punt 4 genoemde 
woningbouwlocaties. 

 Aanbevelingen 

1 De Taskforce beveelt aan dat VROM, de marktpartijen, de provincies en de VNG in 2002 
een gezamenlijke en eenduidige methode ontwikkelen voor de woningbouwprognoses, 
zodat er zo spoedig mogelijk door partijen met dezelfde ramingsgegevens gewerkt kan 
worden. 

2 De Taskforce stelt voor te bezien of nader statistisch inzicht verkregen kan worden in het 
niveau van geplande en in voorbereiding zijnde woningen voor vervangende nieuwbouw. 
Ook voor het volgen van de feitelijke ontwikkelingen op het punt van sloop en onttrekking 
en vervangende nieuwbouw zou een aanvullende monitor ontwikkeld moeten worden. 

3 De Taskforce beveelt aan dat, bij het operationaliseren van locatiecapaciteit voor wonen in 
nieuwe of te herziene streekplannen voor de lange(re) termijn, tot 2010 en 2015, rekening 
wordt gehouden met ruimtereserveringen op het niveau van het hoge scenario voor de 
ruimtevraag naar wonen uit de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening. Op die wijze kan, 
tussentijds en waar nodig, tijdig worden voorgesorteerd op aanvullende plancapaciteit waar 
de actuele woningbehoefteontwikkeling dat eventueel nodig maakt. 

4 De Taskforce beveelt aan nader onderzoek te doen naar de feitelijke oorzaken van het 
stuwmeereffect in de verschillende fasen van het woningbouwproces (‘de pijplijn’). 
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Hoofdstuk 3: De oorzaken 

3.1 De rode draad 
Het tempo van de woningbouwproductie wordt bepaald door een groot aantal factoren, zoals de 
beschikbaarheid van voldoende locaties, de voortgang van ruimtelijke planningsprocessen, de 
vooruitzichten aangaande de ontwikkeling van de economie en de koopkracht van de burgers, 
het draagvlak voor veranderingsprocessen bij betrokken burgers, het proces van 
grondverwerving en grondexploitatie, de doorlooptijd van ontwerpen, bouwplannen en 
vergunningsaanvragen, de beschikbaarheid van voldoende capaciteit bij alle betrokken partijen, 
tijdige beschikbaarheid van voldoende en kwalitatief goede grondstoffen en bouwmaterialen et 
cetera. 

De Taskforce onderkent als rode draad in het samenstel van knelpunten dat het gehele 
bouwproces erg complex is geworden. Vanuit op zichzelf legitieme maatschappelijke 
overwegingen zijn bouwprocessen onderwerp geworden van ingewikkelde planprocessen, 
voorschriften, inspraakprocessen en administratieve procedures. Partijen geven aan op zichzelf 
binnen die kaders te kunnen functioneren, mits er sprake is van voldoende continuïteit (binnen 
de beleidskaders en regelgeving) en transparantie en er - bij alle betrokken partijen - 
voldoende professionals zijn die de plan- en bouwprocessen beheersen en in goede banen 
kunnen leiden. En juist op deze punten is in de praktijk van de laatste jaren sprake van 
tekortkomingen, waarbij gemeenten en bouwende partijen zich in meer of mindere mate 
gehinderd voelen door het Rijksbeleid en marktpartijen aangeven zich ook in hun functioneren 
belemmerd te voelen door het gemeentelijk beleid. 

De regelgeving is over het geheel genomen gedetailleerder en gecompliceerder geworden dan 
enkele decennia geleden. De wijzigingen volgen elkaar in een stevig tempo op en er wordt 
intensief gebruik gemaakt van beroeps- en bezwaarprocedures. Vooral op grootschalige 
bouwlocaties kunnen procedurele belemmeringen tot omvangrijke vertragingen leiden. Om 
dergelijke processen goed te kunnen plannen en beheersen, is deskundigheid nodig die zowel in 
de bouwwereld als aan gemeentelijke zijde schaarser is geworden. Dat heeft te maken met de 
algehele situatie op de arbeidsmarkt, maar bijvoorbeeld ook met het feit dat de capaciteit in de 
voorbereiding en uitvoering door bouwbedrijven als het nodig is ‘verlegd’ wordt van de 
woningbouw naar de utiliteitsbouw. En voor gemeenten geldt dat de volkshuisvesting als 
beleidsterrein in de afgelopen decennia zodanig van karakter is veranderd dat de gemeentelijke 
organisatie daarin minder uitvoeringstaken heeft dan voorheen, waardoor de benodigde 
kwalificaties van het personeel veranderd zijn. 

Ook de context van de woningbouw is veranderd. De woningbouw is niet langer een object van 
overwegend overheidssturing, maar is ook geen volledig marktobject. De markt investeert 
aanzienlijk mee en wil op basis van continuïteit en te behalen rendementen dus ook de aard en 
het tempo van de productie mee bepalen. Dat is op dit moment echter voor een belangrijk deel 
nog niet het geval. Marktpartijen geven dan ook aan hun twijfels te hebben of de taakopvatting 
van gemeenten met betrekking tot het woningbouwbeleid spoort met het belang dat gehecht 
wordt aan marktwerking, keuzevrijheid en zeggenschap van de consument. Marktpartijen en 
gemeenten geven aan dat de onderhandelingen over de kwaliteit en het rendement van de 
woningbouwlocaties op dit moment de voortgang van de woningbouw remmen. 



 

 22 

Niet alleen gemeenten en de meer traditionele marktpartijen hebben een nieuwe rol gekregen in 
het woningbouwproces, ook de corporaties hebben een grote verandering in hun rol ondergaan. 
De financiële verzelfstandiging van de corporaties brengt met zich mee dat zij een omslag 
moeten maken naar marktconform ontwikkelen. Dit heeft onder andere tot gevolg dat 
corporaties meer dan voorheen risicovol moeten investeren en er een specifieke marktkennis 
van hen geëist wordt. Deze omslag is nog niet door alle corporaties volledig gemaakt. 

De verschuiving van uitleglocaties naar herstructurering betekent dat projecten complexer zijn 
geworden: het gaat niet alleen om woningbouw, maar ook om economische en sociale functies 
die onderling samenhangen. De productie op de uitbreidingslocaties vormt een randvoorwaarde 
voor het succes van herstructureringslocaties: de uitbreidingslocaties moeten vervangende 
huisvesting bieden aan de bewoners van de herstructureringsgebieden, waarvan de woningen 
gesloopt of gerenoveerd worden. Zonder deze mogelijkheden voor doorstroming stagneert de 
herstructurering. 

De eigendomsverhouding is op herstructureringslocaties vaak ingewikkeld, er zijn vele partijen 
betrokken. Bovendien wordt de noodzaak voor herstructurering niet altijd door de betrokkenen 
gevoeld, omdat er in de betreffende wijken weinig tot geen sprake van leegstand is. Het creëren 
van draagvlak in de buurt en bij betrokken partijen is dan ook een langdurig proces.  

De complexiteit van de regelgeving en procedures is moeilijk te voorkomen; regelgeving is 
noodzakelijk en de structuur ervan weerspiegelt de complexiteit van de maatschappij. Het 
inzicht in de samenhang en in (partiële) wijzigingen ijlt vaak na: het ‘zich eigen maken’ vraagt 
tijd en aandacht. 

De Taskforce heeft de indruk dat bij het invoeren van nieuwe regelgeving de effecten op de 
(voortgang van de) woningbouwproductie niet altijd in voldoende mate worden meegewogen. 
Meer in het algemeen vraagt de Taskforce zich af of het maatschappelijk belang van de 
woningbouw in bestuurlijke afwegingsprocessen ten opzichte van andere maatschappelijke 
belangen nog op juiste waarde wordt geschat.  

Daarnaast wordt het bouwproces gekenmerkt door een hoog tempo van verandering, zowel in de 
markt als in procedures en regelgeving. Dit veroorzaakt een turbulent en onrustig klimaat, dat 
juist door de bestaande capaciteitstekorten tot problemen leidt. Er is op dit moment 
onvoldoende capaciteit, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin, om een en ander (op tijd) 
in de vingers te krijgen. Zo ontstaat een groeiende vicieuze cirkel, die de stagnatie in de 
bouwproductie grotendeels verklaart.  

Dit op elkaar inwerken van de aspecten ‘complexiteit’, ‘gebrek aan continuïteit’, ‘gebrek aan 
transparantie’ en ‘capaciteitstekorten’, is feitelijk het centrale probleem waaromheen de 
maatregelen in dit rapport zullen worden uitgewerkt.  

Overigens dient te worden voorkomen dat deze onbeheersbaarheid van processen ertoe leidt dat 
de stagnatie in de woningbouw langer aanhoudt, mede omdat in dat geval de capaciteit in de 
bouwtoeleverende industrie snel zal worden aangepast aan verminderde aantallen woningen. De 
eerste tekenen daarvan zijn reeds thans aanwezig. Het reduceren van capaciteit leidt dan immers 
op termijn tot een schaarste aan bouwmaterialen, waardoor bij een structurele verhoging van de 
woningbouwproductie een nieuw knelpunt ontstaat (zie bijlage D). 

Binnen dit totale speelveld aan problemen is een aantal specifieke knelpunten geselecteerd 
waaraan de Taskforce aandacht zal besteden, vooral omdat het de taakstelling en het vermogen 
van de Taskforce te boven gaat om het gehele probleem in de beschikbare tijd aan te pakken. In 
bijlage E is de selectie van deze knelpunten nader toegelicht. 
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3.2 Knelpunten voor verdere uitwerking 
De bij de bouwproductie betrokken partijen beseffen dat een focus op de belangrijkste 
knelpunten van belang is om te komen tot een set van adequate maatregelen om de problemen 
aan te pakken. De bij de woningbouw betrokken partijen zijn reeds op allerlei terreinen bezig 
met structurele en incidentele maatregelen om de genoemde knelpunten weg te nemen. 
Desalniettemin vraagt de huidige achterstand in de woningbouwproductie om specifieke 
aandacht voor de knelpunten en hun onderlinge samenhang en om de gezamenlijke inspanning 
om mogelijke maatregelen nog eens goed op een rijtje te zetten en tegen het licht te houden. De 
Taskforce heeft daarom de volgende knelpunten nader uitgewerkt: 

1) Beleid en regelgeving (paragraaf 3.3); 

2) Lokale procedures & procesgang (paragraaf 3.4); 

3) Personele capaciteitstekorten bij gemeenten in kwalitatieve en kwantitatieve zin (paragraaf 
3.5); 

4) Capaciteitstekorten bij marktpartijen in kwalitatieve en kwantitatieve zin (paragraaf 3.6). 

3.3 Uitwerking knelpunt 1: Beleid en regelgeving 
De regelgeving aangaande het bouwproces bestaat uit een grote verscheidenheid aan 
deelregelingen; zowel het rijk als de gemeenten formuleren eisen, en deze eisen zijn van 
toepassing op verschillende terreinen: ruimtelijke ordening, bouwregelgeving, 
arbeidsomstandigheden, milieu, welstand enzovoorts.  

Hierdoor zien betrokkenen (bouwbedrijven, projectontwikkelaars, corporaties) ‘door de bomen 
het bos niet meer’. Het overzicht ontbreekt. Zij maken zich zorgen over verdere uitbreidingen 
van de lokale en landelijke regelgeving op zich en de daarbij behorende administratieve lasten. 

Naast regelgeving is er ook rijks- en gemeentelijk beleid waaraan geen regelgeving is 
gekoppeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ingezette beleid op het gebied van de verkoop van 
woningen, het particulier opdrachtgeverschap of aan het gemeentelijke kwaliteitsbeleid. Voor de 
uitvoering van dit beleid worden vaak afspraken gemaakt met betrokken partijen op lokaal of 
nationaal niveau, onder meer in de vorm van convenanten.  

3.3.1 Omvang en complexiteit van regelgeving en beleid 

Rijksregelgeving 

Het Rijk formuleert enerzijds ambities op het gebied van de omvang van de bouwproductie, 
maar voert anderzijds beleid dat de uitvoering van die bouwproductie beïnvloedt. Dit beleid 
leidt vaak tot specifieke regelgeving en regelingen op deelgebieden. Deze deelregel(gev)ingen 
beïnvloeden ieder een deel van het woningbouwproces, zodat een complex geheel aan 
regelgeving ontstaat dat van toepassing is op de bouw. Op het gebied van het grondbeleid is 
bijvoorbeeld een zekere aanscherping van de regelgeving te verwachten, hetgeen consequenties 
kan hebben voor de voortgang van de bouwproductie. Marktpartijen noemen vaak de 
complexiteit van de MER-procedures, gemeenten de tijdrovendheid van GS- en WRO-
procedures.  

Lokale eisen 

Naast de rijksregelgeving bestaat er op lokaal niveau de mogelijkheid om de regelgeving en het 
beleid op een aantal punten aan te vullen en te specificeren voor de lokale situatie. Deels 
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gebeurt dat publiekrechtelijk, middels verordeningen, en deels gebeurt dat via privaatrechtelijke 
overeenkomsten, bijvoorbeeld in het geval dat de gemeente grondeigenaar is. Met name op het 
gebied van kwaliteit stellen veel gemeenten bij gronduitgifte privaatrechtelijke kwalitatieve 
eisen om zo meer invloed uit te oefenen op de kwaliteit van de woningbouw. Deze eisen worden 
veelal op deelgebieden van beleid gesteld, waarbij niet altijd duidelijk is hoe de eisen op het ene 
terrein inwerken op de eisen en regelgeving van een ander beleidsterrein. Hierdoor ontstaat voor 
elk woningbouwproject een complexe set aan specifieke lokale eisen. 
 
Overigens onderstrepen alle partijen het belang van het nagestreefde hogere kwaliteitsniveau 
van de woningbouw. Maar de invulling van het kwaliteitsbegrip is niet altijd voor alle partijen 
gelijk. 

3.3.2 Ondoorzichtigheid van regelgeving 
De omvang en complexiteit van de regelgeving maakt dat partijen moeite hebben het overzicht 
te bewaren. De regelgeving is (op elk deelgebied) wel beschikbaar, maar is daarmee nog niet bij 
iedere betrokkene bekend en inzichtelijk. Een voorbeeld hiervan zijn de specifieke eisen op 
lokaal niveau, die het voor de betrokken partijen (projectontwikkelaars, ontwikkelende bouwers 
en bouwbedrijven) moeilijk maken overzicht te krijgen over de set van regels en eisen die op 
een bepaald woningbouwproject van toepassing is. 

3.3.3 Verandering van regelgeving 
De door partijen ervaren complexiteit van de regelgeving worden versterkt doordat de 
regelgeving regelmatig wordt aangepast; de regelgeving is geen statisch geheel, maar is 
regelmatig aan verandering onderhevig. Deze aanpassingen, vereenvoudigingen of 
toevoegingen hebben ieder een eigen moment van inwerkingtreding. Partijen hebben daardoor 
moeite met het bewaren van het overzicht en dreigen soms het zicht te verliezen op de mate 
waarin regels (nog of al) van toepassing zijn. 

Betrokken marktpartijen geven daarnaast aan zich zorgen te maken over de invloed van 
aanpassing van de regelgeving en het beleid op de voortgang van het bouwproces. Als 
voorbeeld van een negatief gevolg van de aanpassing van regelgeving wordt door marktpartijen 
het wettelijk regelen van particulier opdrachtgeverschap genoemd. Hun inschatting is dat 
wanneer de productie van woningen meer individueel bepaald wordt, er meer tijd nodig is voor 
het ontwerp en de productie van de woningen. 

3.4  Uitwerking knelpunt 2: Lokale procedures & procesgang 
Betrokken partijen geven aan dat naast de regelgeving de lokale procedures en de procesgang 
kunnen zorgen voor vertragingen in het bouwproces. Regelgeving en procedures zijn niet 
hetzelfde, ze vormen echter wel twee kanten van dezelfde medaille. Procedures geven aan 
welke stappen moeten worden doorlopen om (getoetst) aan de geldende regelgeving te voldoen. 
Om te voldoen aan de regelgeving inzake ruimtelijke ordening dienen bijvoorbeeld structuur- en 
bestemmingsplanprocedures te worden doorlopen. 

Voor de institutionele belemmeringen geldt dat een oplossing gezocht moet worden waarbij 
enerzijds voldoende snelheid gerealiseerd kan worden in de procedures, terwijl tegelijkertijd 
recht wordt gedaan aan de belangen van betrokkenen. De procedures borgen namelijk de 
rechten van derden, bijvoorbeeld door hen voldoende tijd voor inspraak en bezwaar toe te 
kennen.  
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• Bij de knelpunten ten aanzien van de procedures gaat het volgens het rapport van 
Companen ‘Vertraging in de woningbouw door institutionele belemmeringen’(Arnhem, 
oktober 2001) vooral om de complexiteit en ondoorzichtigheid van de procedures voor 
zowel de bestemmingsplanfase als voor de bouwplanfase. 

Maar ook in de streek- en structuurplanfase doen zich institutionele belemmeringen voor. 
Met name omdat de in het streekplan voorgestelde uitbreidingsmogelijkheden veelal 
onvoldoende zijn om bij nieuwbouwproductie van hogere kwaliteit (bijvoorbeeld grotere 
kavels) dezelfde aantallen te kunnen realiseren en omdat in de structuurplanfase veel tijd 
besteed moet worden aan het opbouwen van draagvlak.  

Binnen de procesgang kunnen nog de volgende, meer specifieke aandachtsgebieden worden 
onderscheiden: 

• Onduidelijkheden in de ordening van en rolduiding / rolverdeling tussen en binnen alle 
betrokken partijen met als gevolg onduidelijkheden in taken en bevoegdheden en een 
afwachtende - en soms wantrouwende - houding bij de direct betrokken partijen. 

• Moeizaam verlopende afstemming en onderhandelingen tussen partijen, bijvoorbeeld 
door de gehanteerde grondprijsmethodiek. 

• Het ontbreken van draagvlak bij burgers en binnen de gemeenten, leidend tot stroperige 
processen en een toenemend aantal bezwaar- en beroepsprocedures valt ook onder dit 
knelpunt. 

Tussen deze aandachtsgebieden bestaat een nauwe samenhang. De lange doorlooptijden, de 
ingewikkelde procedures, het moeizaam verkrijgen van draagvlak (zie paragraaf 3.4.4), de 
tussentijdse planwijzigingen, de samenhang met andere grootschalige projecten en de discussie 
over de regierol (zie paragraaf 3.4.2) maken het proces van afstemming en onderhandeling 
moeizaam en stroperig. Meer overkoepelend wordt gewezen op: 

• Het ontbreken van voldoende communicatie binnen gemeenten en tussen gemeenten en 
marktpartijen bij alle fasen van het bouwproces. 

3.4.1 Ondoorzichtigheid procedures 

Samenhangend met de complexiteit en ondoorzichtigheid van de regelgeving, ervaren partijen 
vertragingen doordat zij niet kunnen overzien welke procedures doorlopen moeten worden. 
Vaak is voor betrokkenen niet duidelijk welke procedures van toepassing zijn op de specifieke 
bouwlocatie, zodat men soms pas laat tot de ontdekking komt dat een bepaalde procedure 
(bijvoorbeeld een MER-procedure) doorlopen had moeten worden. Het vervolgens alsnog 
doorlopen van de procedures leidt tot vertragingen. De ondoorzichtigheid van procedures wordt 
in de hand gewerkt door het ontbreken van deskundigheid of professionaltiteit op dit gebied. Op 
deze (kwalitatieve) personele capaciteitstekorten wordt in paragraaf 3.5 en 3.6 teruggekomen. 

3.4.2 Rolduiding 

Het ontbreken van een duidelijke regierol in de bouw is genoemd als belangrijke vertragende 
factor in de bouwproductie. Het gaat er hierbij om dat er meer duidelijkheid komt over – of 
afgesproken wordt – welke rollen en taken partijen hebben in het bouwproces. Met name de 
trekkersrol wordt op dit moment niet altijd meer duidelijk ingevuld. In de periode tot 
halverwege de jaren ’80 had de rijksoverheid een sterke centrale sturende rol, mede gezien de 
woningtekorten en de daaruit voortvloeiende noodzaak tot een hoge bouwproductie. Ten 
gevolge van decentralisatie en een afnemende kwantitatieve woningbehoefte, is deze rol 
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veranderd. De gemeenten zijn nu voor een belangrijk deel zelf verantwoordelijk voor het 
woningbouwproces en geven daar op heel uiteenlopende wijze invulling aan. De decentralisatie 
is samengegaan met een afbouw van de rijkssubsidies. Hierdoor ontbreekt de daaruit 
voortkomende ‘natuurlijke’ regierol en wordt deze rol nu verdeeld over partijen. Dit leidt tot 
onduidelijkheden in taken en bevoegdheden en een afwachtende houding, daar waar juist een 
proactieve benadering gewenst is. Het leidt er ook toe dat partijen ieder voor zich sturen op 
basis van hun eigen belangen, in plaats van op een gedeeld gezamenlijk belang. In de praktijk 
leidt dit tot complexe en daardoor trage onderhandelingen en besluitvorming.  

Verder geeft Companen in haar rapport aan dat er ook de taken en bevoegdheden binnen de 
eigen organisaties van betrokken partijen niet altijd helder zijn verdeeld.  

3.4.3 Afstemming en onderhandelingen 

Het bouwproces wordt gekenmerkt door complexe procedures en regelgeving en een veelheid 
aan betrokken partijen. Dit betekent dat deze partijen onderling veelvuldig moeten afstemmen, 
hetgeen gepaard kan gaan met onderhandelingen. De lange doorlooptijden, de ingewikkelde 
procedures, het moeizaam verkrijgen van draagvlak (zie paragraaf 3.4.4), de tussentijdse 
planwijzigingen, de samenhang met andere grootschalige projecten en de discussie over de 
regierol (zie paragraaf 3.4.2) maken het proces van afstemming en onderhandeling moeizaam en 
stroperig.  

De verandering van overheidsgestuurd naar marktgestuurd betekent ook dat de interne 
bedrijfsvoering bij marktpartijen een factor van betekenis wordt in de woningbouwproductie. 
Bedrijfseconomische afwegingen zullen meewegen in de onderhandelingen. Deze invloeden 
zijn op het moment nog niet doorzichtig.  

Onderstaand wordt een aantal voorbeelden gegeven van situaties waarin afstemming en 
onderhandelingen een belangrijke rol spelen in het veroorzaken van vertraging 

Planning 

In de afgelopen jaren is het bouwproces langzamerhand complexer geworden, waardoor voor 
alle bouwprojecten een langere doorlooptijd nodig is. De planningen van de betrokken partijen 
zijn niet altijd op de veranderde situatie aangepast. Hierdoor wordt het bouwproces (te) krap 
gepland, waardoor vertragingen lijken op te treden waarmee van tevoren al rekening gehouden 
had kunnen worden. Een gevolg van deze onrealistische planningen is bijvoorbeeld dat er niet 
op het juiste tijdstip voldoende personeel beschikbaar is. 

De onzekerheid over de afloop van besluitvorming zorgt er daarnaast voor dat betrokken 
bouwers en ontwikkelaars pas op het laatste moment weten of hun plannen worden goedgekeurd 
en kunnen worden uitgevoerd. Hierdoor wordt het risico gelopen dat capaciteit niet op tijd 
beschikbaar is of onnodig vroeg wordt vrijgemaakt. Een gebrek aan afstemming over het 
moment van besluitvorming en de mate van zekerheid over de afloop, maken het moeilijk 
adequate planningen op te stellen. 

Binnenstedelijk gebied 

Binnen de totale woningbouwproductie worden vooral stedelijke vernieuwingsprojecten 
gekenmerkt door een hoge mate van complexiteit, veel betrokken partijen, lastige 
onteigeningsprocedures, enzovoorts. Met name de woningbouwontwikkeling in de stedelijke 
vernieuwing trekt daarbij aan het kortste eind en ondervindt de meeste vertraging ten opzichte 
van de planning. De problemen die er spelen zijn in alle fasen van het proces een slag 
ingewikkelder dan op uitbreidingslocaties.  
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Infrastructuur 

In de VINEX-contracten met de kaderwetgebieden zijn door de rijksoverheid specifieke 
infrastructuurprojecten (de zogenaamde V-projecten) benoemd. Hierbij zijn wel bedragen 
genoemd, maar zijn geen afspraken gemaakt over de planning. In de praktijk betekent dit dat de 
afspraken nog nader moeten worden uitgewerkt door de betrokken partijen. Dit heeft tot gevolg 
dat, in de budgettaire en prioritaire afweging, projecten door het rijk in de tijd opgeschoven 
kunnen worden. Pas aan het einde van het planontwikkelingstraject (onder andere verkenning, 
toetsing, planstudie, realisatie) wordt de rijksbijdrage definitief verleend. Hierdoor zijn en 
worden een aantal zogenaamde V-projecten, zoals BRU ‘Ontsluiting Leidsche Rijn’, 
Haaglanden, Twente ‘Doorstroomassen Hengelo, Almelo’, naar achteren geschoven. Los van de 
oorzaak, geeft dat bij de gemeente en andere partijen onzekerheden die de verdere 
planontwikkeling complexer maken. De aanwezige samenhang en afstemming, vaak moeizaam 
bereikt, wordt dan extra op de proef gesteld. Dat kost altijd meer tijd en zal zich vertalen in een 
achterstand op de geplande opleveringen. 

Bij infrastructuurprojecten waar geen afspraken over zijn gemaakt in de VINEX-contracten, 
maar die wel van belang zijn voor de ontsluiting en ontwikkeling van VINEX-locaties, gelden 
dezelfde problemen voor wat betreft afstemming. Vertraging in de planontwikkeling blijkt vaak 
veroorzaakt te worden door ‘fouten’ in de planvorming, tussentijdse planwijzigingen (waardoor 
bestemmingsplannen niet (meer) rechtsgeldig blijken te zijn) en hieruit voortkomende bezwaar- 
en beroepsprocedures. Maar de systematiek van de MIT-procedure, met lange proceduretijden, 
gedetailleerde plantoetsing (ook tussentijds) en uitstel in fasering, speelt niet flexibel in op deze 
vertragingen, waarmee de MIT-procedure zelf weer een vertragende factor kan zijn bij de 
ontwikkeling van woongebieden. 

Grondprijsmethodiek 

De gemeentelijke prijs voor bouwgrond werd tot ver in de jaren tachtig van de twintigste eeuw 
in hoofdzaak bepaald op basis van de kostprijs. Vooral door afname van objectsubsidies voor 
woningbouw van de rijksoverheid als direct gevolg van het decentralisatieproces rond de 
bevoegdheden van overheden, toename van de welvaart en daardoor toename van het belang 
van de vrije sectorbouw is de kostprijsgeoriënteerde grondprijsbepaling gewijzigd in een 
marktgeoriënteerde.  

De residuele waardemethode (Grondprijs = Vrij-op-naamprijs (VON) van de woning minus alle 
bouwgerelateerde kosten) is algemeen geaccepteerd als de beste benadering van de werkelijke 
economische waarde van de grond. Bij grootschalige bouwontwikkelingen zit er echter een 
aanzienlijke tijd tussen het sluiten van het grondcontract en de juridische levering van de grond. 
Daarom worden vaak afspraken gemaakt over een grondquote, het aandeel dat de grond zal 
vormen in de VON-prijs van de woning op het moment van juridische levering van de grond. 
Door de grondquote te hanteren op het moment van het grondcontract profiteert ook de 
gemeente van een waardetoename van de te bebouwen kavel in de periode van het 
grondcontract tot het moment van de juridische levering van de grond. 

Tegelijkertijd kan een rigide toepassing van de grondquote, bijvoorbeeld door deze niet op een 
residuele waardeberekening te baseren of door uit te gaan van niet-projectspecifieke quoten 
(bijvoorbeeld een door de gemeenteraad generiek vastgesteld ‘lijstje’ met grondquoten per 
prijscategorie), de toevoeging van kwaliteit door de woningontwikkelaar of de eerste bewoner/ 
eigenaar belemmeren. Partijen geven bovendien aan dat de componenten in en de 
totstandkoming van de grondprijs in de praktijk niet altijd even doorzichtig zijn.  
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3.4.4 Draagvlak 

Zoals in de voorgaande paragrafen duidelijk is geworden, vragen de processen en procedures 
rond de woningbouw vaak om nauwe samenwerking en afstemming tussen de betrokken 
partijen. Deze samenwerking en afstemming vragen op hun beurt weer om draagvlak bij alle 
betrokkenen. Uit het rapport van Companen blijkt dat gemeenten de tijd die gemoeid is met het 
creëren van draagvlak binnen de gemeente, het belangrijkste knelpunt binnen de 
structuurplanfase achten. 

Het draagvlak voor structuur-, bestemmings- en bouwplannen binnen alle betrokken partijen is 
van groot belang bij de afstemming en samenwerking tussen partijen. En juist dit draagvlak 
wordt vaak ondermijnd door de onderlinge beeldvorming tussen partijen. Ontwikkelaars, 
(ontwikkelende) bouwbedrijven en gemeenten geven toe dat er onderling vaak wantrouwend 
naar elkaar wordt gekeken. Dit wantrouwen uit zich in de neiging ‘niet het achterste van de tong 
te laten zien’. Hierdoor is voor betrokkenen vaak niet helder wat de belangen en doelen van de 
verschillende partijen zijn. Dit heeft directe negatieve gevolgen voor het onderlinge draagvlak, 
hetgeen de onderhandelingsprocessen stroperig en taai maakt. Gevolg van het onderlinge 
wantrouwen is dat zaken veelal tot in detail geregeld en dichtgetimmerd worden, waardoor 
partijen bij (kleine) wijzigingen al snel terug moeten naar de tekentafel en steeds weer moeten 
onderhandelen over details. 

De door betrokken partijen gewenste flexibiliteit om slagvaardig te kunnen omgaan met 
tussentijdse wijzigingen in omstandigheden, slaat daarmee om in het tegendeel. 

3.4.5 Communicatie 

Alle voorstaande problemen van ondoorzichtigheid van procedures, onduidelijk rolverdeling, 
moeizaam verlopende afstemming en onderhandelingen en gebrek aan draagvlak, worden veelal 
mede veroorzaakt door een gebrek aan communicatie tussen de betrokken partijen 

Het niet uitspreken van intenties, randvoorwaarden, belangen, knelpunten leidt tot frustraties 
gedurende het proces, omdat waar men het in abstracto over eens leek te zijn opeens grond 
blijkt voor discussie als het wordt geconcretiseerd. Dit zorgt ervoor dat betrokkenen soms terug 
(moeten) komen op eerder genomen beslissingen. Dit zorgt op zijn beurt weer voor vertragingen 
en frustratie, hetgeen soms leidt tot een vergroting van het onderlinge wantrouwen, wat op zijn 
beurt negatieve gevolgen heeft voor het draagvlak en het reeds verkregen commitment. 

3.5 Uitwerking knelpunt 3: Personele capaciteit bij gemeenten 
In de bouwplanfase (ontwikkeling en afwikkeling van bouwplannen) zijn de private partijen (als 
opsteller van het bouwplan) en de gemeente (als vergunningverlener) de belangrijkste spelers. 
Als belangrijk knelpunt in de bouwplanfase worden door zowel gemeenten als bouwwereld de 
procedures genoemd. Maar het gebrek aan personele capaciteit bij gemeenten is volgens de 
bouwwereld het belangrijkste knelpunt en wordt ook door gemeenten belangrijk gevonden. 

De personele tekorten bij gemeenten in kwalitatieve en kwantitatieve zin in met name de 
bestemmingsplan- en bouwplanfase vormen dus een knelpunt, waardoor de doorlooptijden van 
deze fasen langer worden. 

Kwantitatieve tekorten personeel 

Uit een onderzoek van SGBO (het onderzoeksbureau van de VNG) blijkt dat ongeveer 
driekwart van de gemeenten problemen ervaart bij het vinden van nieuw, kwalitatief goed 
personeel. Dit probleem doet zich vooral voor bij grotere gemeenten, maar ook kleinere 
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gemeenten kampen met dit probleem. Het grootste probleem is dat er te weinig mensen 
solliciteren en een ander probleem is dat de mensen die wél solliciteren niet adequaat zijn 
opgeleid. Met name technische functies op zowel MBO als HBO/academisch niveau zijn 
moeilijk in te vullen. Op HBO en academisch niveau worden ook problemen gemeld ten 
aanzien van beleidsmedewerkers en -adviseurs en managementfuncties, wat ervoor zorgt dat 
met name de functies die van belang zijn voor het woningbouwproces onder druk staan. Eind 
2000 waren er op de 100 formatieplaatsen gemiddeld 16 formatieplaatsen vacant, hetgeen een 
stijging betekent ten opzichte van voorgaande jaren. Naast de problemen om personeel aan te 
trekken, blijkt ziekteverzuim bij gemeenten een groot probleem te zijn. Uit het rapport 
‘Personeel in Perspectief, monitor gemeenten 2000’ van het A&O-fonds Gemeenten blijkt dat 
het ziekteverzuim bij gemeenten de laatste jaren een sterk stijgende lijn vertoont. Binnen twee 
jaar is het ziekteverzuim gestegen van 6,5% naar 8,5%. 

Kwalitatieve tekorten personeel 

De afgelopen jaren is bovendien het rijksbeleid sterk veranderd. Werd vroeger het beleid 
centraal door het Rijk gevormd en was er een groot aantal centrale subsidieregelingen, waarbij 
gemeenten vooral werden gezien als uitvoeringsinstantie, door de verregaande decentralisatie 
van bevoegdheden en de reductie van subsidiestromen, moeten gemeenten nu ook zelf beleid 
ontwerpen op allerlei gebied. De laatste jaren is bovendien de centrale aansturing door het Rijk 
verminderd en wordt de regierol aan de gemeenten gelaten. Deze ontwikkelingen hebben geleid 
tot een verandering in eisen die aan het gemeentelijk personeel worden gesteld. Van vooral een 
uitvoerende functie heeft de gemeenteambtenaar een verandering doorgemaakt naar een meer 
beleidsvormende functie, waarbij bovendien eisen worden gesteld aan proces- en 
projectmanagement. Voor het zittende gemeentelijk personeel betekent dit een grote omslag in 
de manier van werken, vooral omdat zij oorspronkelijk niet geselecteerd zijn op deze 
vaardigheden. 

Personele capaciteitstekorten bij gemeenten kunnen niet gezien worden als een tijdelijk of 
conjunctureel bepaald probleem. Gezien het feit dat bij gemeenten relatief veel ouderen werken, 
zal er zich in de toekomst een grote vervangingsvraag naar nieuw personeel voordoen. 
Daarnaast heeft de gemeentelijke sector, evenals andere overheidssectoren, te kampen met een 
imagoprobleem. Dit vraagt om specifieke actie om het beeld dat potentiële sollicitanten hebben 
van de gemeente als werkgever bij te stellen. 

3.6 Uitwerking knelpunt 4: Capaciteit bij bouwbedrijven & 
projectontwikkelaars 

Huidige tekorten 

Uit het rapport van Companen blijkt dat er ook bij marktpartijen sprake is van personele 
capaciteitsstekorten in kwalitatieve en kwantitatieve zin. Deze tekorten spelen in alle fasen van 
het bouwproces, maar in het bijzonder in de realisatiefase, waardoor langere doorlooptijden 
ontstaan. 

Tot voor kort heeft een aantal marktpartijen in de bouw aangegeven dat de tekorten aan 
personele capaciteit één van de meer cruciale problemen is in de productie van woningen. De 
neerslag van hun bevindingen is onder meer opgenomen in het OTB-rapport over 
capaciteitstekorten bij de woningbouw. Daaruit kwam ook naar voren dat het feitelijk een 
relatief ‘jong’ knelpunt is, dat zich bij de meeste partijen met personeelstekorten (ruim 90%) 
uiterlijk drie jaar of aanmerkelijk korter manifesteert. De oorzaken voor deze personeelstekorten 
worden weergegeven in bijlage F. 
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Vanaf het einde van 2000 en in de loop van 2001 zijn de personele capaciteitstekorten bij 
marktpartijen echter snel aan het afnemen (zie bijlage G). Daardoor lijkt dit knelpunt, in ieder 
geval in de beleving van de marktpartijen zelf, over zijn hoogtepunt heen. Daar komt bij dat 
bedoelde partijen de krapte op de arbeidsmarkt in afnemende mate als beperking zien voor de 
voorgestane woningbouwopgave in de komende jaren, mede gelet op de vertraging in de 
economische groei en de verwachte consequenties daarvan voor met name de utiliteitsbouw en 
het arbeidspotentieel dat daarmee naar verwachting vanuit de utiliteitsbouw weer beschikbaar 
komt voor de woningbouw. 

De verwachting van de marktpartijen is dan ook dat op deze wijze het onderhavige probleem 
van het bouwplaatspersoneel in de komende periode voor een belangrijk deel ‘autonoom’ zal 
worden opgelost. Bij continuering van het huidige productieniveau worden daarom landelijk 
gezien geen verdere capaciteitsproblemen met betrekking tot bouwplaatspersoneel verwacht. 
Het is echter onzeker of er wel in alle regio’s sprake zal zijn van voldoende 
bouwplaatspersoneel. 

Daarnaast is er ook bij het huidige productieniveau een gespannen markt voor kaderfuncties op 
het terrein van de plan- en werkvoorbereiding. Deze capaciteitsproblematiek speelt bovendien 
ook in kwalitatieve zin. Het rapport van Companen laat zien dat er in een aantal gevallen sprake 
is van onvoldoende kennis bij de marktpartijen over de gemeentelijke en juridische eisen die aan 
plannen worden gesteld. 

OTB geeft in haar rapport aan dat er naast personele tekorten ook sprake is van tekorten aan 
bouwmaterialen en, in veel mindere mate, ook van tekorten aan materieel. De materiaaltekorten 
concentreren zich daarbij op prefab betononderdelen, heipalen en kozijnen. Als belangrijkste 
oorzaak daarvoor werd in het OTB rapport de overspannen bouwmarkt genoemd. De leden van 
de Taskforce geven aan dat er op dit moment, gezien de terugvallende productie, over het 
algemeen gesproken geen sprake meer is van structurele materiaal- en materieeltekorten. Ook 
hier geldt overigens dat er regionale verschillen kunnen bestaan. 

Toekomstige tekorten 

Het afnemen van de capaciteitstekorten aan bouwplaatspersoneel neemt niet weg dat, zeker als 
de woningproductie weer een structureel hoger niveau bereikt, er aanleiding blijft bestaan om 
naar mogelijke oplossingsrichtingen voor de dan naar verwachting optredende personele 
capaciteitstekorten te blijven omzien. Deze maatregelen worden in hoofdstuk 4 en meer 
uitgebreid in bijlage H beschreven.  

Verder dient te worden voorkomen dat de capaciteit in de bouwtoeleverende industrie wordt 
aangepast aan verminderde aantallen woningen. Dat zou immers kunnen leiden tot een 
toenemend tekort aan materiaal. De eerste tekenen daarvan zijn reeds thans aanwezig. Het 
reduceren van capaciteit leidt dan immers op termijn tot schaarste aan grondstoffen en 
bouwmaterialen waardoor bij een structurele verhoging van de woningbouwproductie een nieuw 
knelpunt ontstaat. Specifiek op het terrein van de grondstoffen verwachten de toeleveranciers op 
dit gebied voor de toekomst knelpunten (zie bijlage D). Naar het oordeel van de Taskforce ligt 
het oplossen van deze knelpunten niet op haar weg, omdat het onderwerp thuis hoort in de 
discussie rondom het Tweede Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen dat momenteel wordt 
opgesteld door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De Taskforce wil in dit verband wel 
wijzen op het belang van tijdige beschikbaarheid van bouwgrondstoffen voor de woningbouw. 
Zij raadt aan om dit traject specifiek op effecten voor de woningbouwproductie te monitoren.  
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3.7 Conclusies op hoofdlijnen 
Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat er niet één factor debet is aan de stagnatie van de 
woningproductie, maar dat er sprake is van een veelheid aan factoren, die in onderlinge 
samenhang de voortgang van de woningproductie beïnvloeden. Deze factoren, hun doorwerking 
en de mogelijke maatregelen worden in het volgende hoofdstuk verder uitgewerkt. 

1. Wat betreft beleid en regelgeving is er sprake van een veelheid aan en complexiteit van 
zowel de rijks- als de lokale regelgeving. Deze hoeveelheid en complexiteit zorgen ervoor 
dat het beleid en de regelgeving voor betrokken partijen vaak ondoorzichtig zijn, hetgeen 
versterkt wordt door het aantal snel opeenvolgende veranderingen in beleid en regelgeving. 

2. Ook bij de lokale procedures en procesgang hebben de betrokken partijen te maken met 
ondoorzichtigheid. Deze wordt mede veroorzaakt door onduidelijkheden en veranderingen 
in de onderlinge rolverdeling. Daarnaast is er de noodzaak tot afstemming en 
onderhandeling, met name op het gebied van planningen, herstructureringsgebieden, 
infrastructuur en grondprijsmethodiek. Beide factoren (rolduiding en afstemming en 
onderhandeling) worden sterk beïnvloed door de rolopvatting van gemeenten en corporaties, 
door de mate van draagvlak binnen de betrokken partijen en door de aard en kwaliteit van 
de onderlinge communicatie. 

3. Daarnaast is er bij gemeenten sprake van een (zowel kwantitatief als kwalitatief) tekort aan 
personeel. De afgelopen jaren is in toenemende mate gebleken dat in de sfeer van 
arbeidsvoorwaarden de gemeenten onvoldoende konden concurreren of concurreerden met 
andere marktpartijen; in kwalitatieve zin is er per saldo een aantal gemeenteambtenaren 
uitgestroomd naar de verzelfstandigde woningcorporaties, naar de projectontwikkelaars en 
naar de ontwikkelende bouwers. 

4. Ook de marktpartijen hebben enige tijd te kampen gehad met tekorten op het gebied van 
personele en materiële capaciteit. Op dit moment is er bij het huidige niveau van de 
woningbouwproductie, mede vanwege de economische ontwikkelingen, in het algemeen 
geen tekort meer aan bouwplaatspersoneel. Wel blijft er een gespannen markt bestaan voor 
UTA-personeel (Uitvoerend Technisch en Administratief personeel, ook wel UT-personeel 
genoemd). Bovendien is er behoefte aan meer kennis over gemeentelijke en juridische eisen 
bij de marktpartijen.  

Er lijkt geen algemeen tekort meer te bestaan aan materialen en materieel. Onduidelijk is in 
hoeverre bij stijging van de woningbouwproductie de personele capaciteit bij 
bouwbedrijven en ontwikkelaars en de toelevering van materialen en materieel opnieuw een 
knelpunt zal vormen. 

5 Aandacht voor de materiaal- en materieelvoorziening blijft naar mening van de Taskforce 
van belang, ook al melden bouwpartijen dat er bij de lage woningbouwproductie en de 
verminderde utiliteitsbouwproductie, ten gevolge van de afname van de economische groei, 
thans geen tekorten bestaan, afgezien van regionale verschillen. 

Er is gaandeweg een situatie ontstaan dat aan de gemeente, die te maken heeft gekregen met een 
cumulatie aan taken op het punt van doorwerking van wet- en regelgeving, alsmede met 
verzwaarde accenten op het punt van tijdige planvoorbereiding en -uitvoering van complexe 
processen rond het woningbouwbeleid, steeds hogere eisen worden gesteld om de regie in de 
woningbouw te voeren. Daarbij is de maatschappelijke roep om een tijdig en passend 
commitment met betrokken bewoners en andere belanghebbenden alleen maar verder 
toegenomen. De Taskforce Woningbouwproductie leidt hieruit af dat het woningbouwproces 
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versterkte politieke en ambtelijke aandacht moet krijgen om de regierol weer volledig in te 
kunnen vullen. Daarbij staat de wens centraal om de doelstellingen van het beleid voor wonen, 
toegespitst op de daarvoor benodigde woningbouwproductie, versneld tot uitvoering te brengen. 
De gemeentelijke taakinhoud zal afgestemd moeten worden op de behoefte aan meer 
marktwerking en keuzevrijheid en de behoefte aan grotere slagvaardigheid van de gemeente. 
Dat kan op bepaalde terreinen de overdracht van taken naar marktpartijen inhouden en betekent 
ook dat de gemeente door concentratie op haar kerntaken (met mogelijke versterking van het 
instrumentarium) beter in staat wordt gesteld om op een hoger niveau uitvoering te kunnen 
geven aan de taken die het (toekomstig) woonbeleid van haar vergt.  

Voor de ontwikkeling van dit passende instrumentarium, verwijst de Taskforce naar de 
uitkomsten van het thans in uitvoering zijnde onderzoek naar de regierol van de gemeenten in 
de stedelijke vernieuwing dat naar verwachting gereed is in februari 2002. 
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Hoofdstuk 4: Maatregelen gespecificeerd 

In dit hoofdstuk zijn voor de vier hoofdcategorieën van knelpunten maatregelen geformuleerd. 
Deze maatregelen zijn deels nieuw, deels borduren ze voort op al ingezette trajecten. Een aantal 
maatregelen kan op korte termijn effect sorteren, andere zijn meer agenderend van karakter en 
hebben naar verwachting op de langere termijn een structureel effect op de bouwproductie. 
Voor elk van de maatregelen doet de Taskforce een voorstel voor de partij die op inhoudelijk 
gebied het voortouw voor de uitvoering van de maatregel zou moeten nemen en op welk 
moment de actie ingezet moet worden. Dit inhoudelijk voortouw laat onverlet de discussie die 
in het bestuurlijk overleg gevoerd moet worden over de financiële ondersteuning van de 
genoemde activiteiten. 

Bij de maatregelen voor het knelpunt ‘beleid en regelgeving’ heeft de Taskforce zich vooral 
gericht op maatregelen voor het beperken van knelpunten vanuit de regelgeving. 

4.1 De maatregelen voor het knelpunt ‘beleid en regelgeving’ 

4.1.1 De maatregelen voor het knelpunt ‘beleid en regelgeving’ samengevat 

De ondoorzichtigheid, de complexiteit van de regelgeving en de snelheid waarmee deze 
verandert, werken volgens betrokkenen vertragend op het bouwproces. Op basis van de in het 
vorige hoofdstuk aangegeven onderdelen die samen het knelpunt ‘beleid en regelgeving’vormen 
stelt de Taskforce drie soorten maatregelen voor: 

1. Maatregelen om de regels en/of de ordening daarvan te vereenvoudigen 

De Taskforce stelt voor om op rijksniveau een wettelijk kader te formuleren voor de 
gemeentelijke regelgeving op het gebied van de kwaliteit van het wonen.  

De Taskforce stelt in dit kader tevens voor om herstructureringszones aan te wijzen, 
waarin via bijzondere faciliteiten of voorwaarden aan een daadkrachtige uitvoering wordt 
bijgedragen. Daarnaast pleit de Taskforce er voor om de bestaande experimenten op het 
gebied van Stad en Milieu voort te zetten, met name voor herstructureringslocaties. De 
Taskforce zal dit ook onder de aandacht brengen van de externe evaluatiecommissie Stad en 
Milieu die door de Minister van VROM gevraagd is advies uit te brengen over het vervolg 
op het project Stad en Milieu. 

Het vereenvoudigen van de regelgeving op zich is een (lange termijn) doel waaraan al in 
een aantal lopende trajecten wordt gewerkt. De Taskforce vraagt in deze vereenvoudiging 
speciale aandacht voor de praktijkimplicaties van nieuwe regelgeving (zie ook hieronder). 

2. Maatregelen die de praktische toepasbaarheid van de regelgeving vergroten 

Om de praktische toepasbaarheid van de regelgeving te vergroten stelt de Taskforce drie 
maatregelen voor.  

Het verminderen van het aantal momenten waarop nieuwe (publieke) regelgeving 
geïntroduceerd wordt (en bestaande regelgeving vervangen wordt). 

En het expliciet beschouwen van de praktische implicaties van de invoering van nieuwe 
regelgeving.  
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Verder stelt de Taskforce voor te onderzoeken of het invoeren van (ruimere) 
overgangsbepalingen een positief effect op vertragingen kan hebben die voortkomen uit 
het in bestaande trajecten verwerken van nieuwe regelgeving. 

3. Maatregelen die beleid en regelgeving meer transparant maken 

Het inzichtelijk en toegankelijk maken van de regelgeving voor betrokken partijen is een 
belangrijke stap om via een verbeterde transparantie de door partijen ervaren complexiteit 
van het beleid en de regelgeving te reduceren. Hier ligt zowel voor het rijk als voor de 
gemeenten een taak. Er is op dit gebied al een aantal trajecten in gang gezet.  

4.1.2 De maatregelen voor het knelpunt ‘beleid en regelgeving’ uitgewerkt 

De genoemde maatregelen worden hieronder verder uitgewerkt.  

Wettelijk kader voor het gemeentelijk beleid ten aanzien van kwaliteit 

De Taskforce is van mening dat het zinvol is om te onderzoeken of het publiekrechtelijk kader 
voor de gemeentelijke regelgeving op het gebied van de kwaliteit van het wonen meer eenduidig 
kan worden geformuleerd.  
 
In paragraaf 4.2.2. wordt aangegeven dat de effectiviteit van het bouwproces er baat bij kan 
hebben als de gemeente zich meer concentreert op haar kerntaken (en daarvoor de nodige 
instrumenten ter beschikking heeft) en daarmee marktpartijen heldere kaders biedt waarbinnen 
zij hun rol kunnen vervullen. Door een zekere uniformiteit te scheppen in de rolduiding van 
gemeenten op het gebied van de woningbouw kan de differentiatie in lokale regels en eisen 
verminderen, wordt de transparantie groter, kunnen processen worden versneld en komt er meer 
ruimte voor marktwerking.  
 
Dit geldt in het bijzonder ten aanzien van de eisen die gemeenten stellen met betrekking tot de 
kwaliteit van de woningbouw. In de bestaande situatie heeft de gemeente mogelijkheden om (1) 
op grond van het bestemmingsplan eisen te stellen ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit en 
om (2) op grond van de Bouwbesluit minimum-kwaliteitseisen te stellen aan de woningbouw. In 
de praktijk blijkt de behoefte te bestaan om met betrekking tot de kwaliteit van het wonen 
verdergaande voorwaarden te stellen, al of niet in de vorm van privaatrechtelijke voorschriften. 
Deels zijn die eisen ook in de ogen van marktpartijen heel terecht. In de huidige situatie is 
echter niet eenduidig geregeld op welke terreinen een gemeente wel of geen eisen mag stellen, 
wat tot veel discussie en vertraging leidt. Onderzocht zou moeten worden of een wettelijke 
voorziening (al of niet aansluitend op bestaande wetgeving) aan deze situatie een einde zou 
kunnen maken. Dat betekent concreet dat de wetgever op landelijk niveau scherper dan nu 
vaststelt op welke terreinen de gemeentelijke overheid wel of geen aanvullende lokale 
kwaliteitseisen mag stellen.  
 
Het is natuurlijk niet de bedoeling om hiermee de hoeveelheid regelgeving nog verder te doen 
toenemen. Voorop staat juist het streven om de hoeveelheid en de diversiteit van de lokale 
kwaliteitseisen te stroomlijnen. 

Voortouw: VROM 

Planning: Vanaf 2002 (agenderend) 
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Herstructureringszones 

Voor door de gemeenten in hun MeerjarenOntwikkelingsProgramma’s (MOP’s) aangewezen 
gebieden waar integrale herstructurering dringend nodig is, kan een juridische en functionele 
status worden ontwikkeld (en ‘toegewezen’) die faciliterend werkt ten aanzien van de snelheid 
en effectiviteit van de aanpak. Hierbij kan gedacht worden aan vrijstelling van bepaalde 
regelgeving, extra specifieke gemeentelijke bevoegdheden, stroomlijning van 
inspraakprocedures et cetera.  

De Taskforce is van mening dat de sociale urgentie van de herstructureringsaanpak zekere 
tijdelijke noodverbanden ten aanzien van de regelgeving rechtvaardigt. Besluitvorming over, en 
implementatie van, bouwplannen kan zo worden versneld en de inspanningen van betrokkenen 
kunnen worden geconcentreerd op de stedelijke gebieden die dit het hardst nodig hebben. 

In dergelijke door de gemeente – in haar meerjarenontwikkelingsprogramma – aangewezen 
buurten of wijken zouden bepaalde faciliteiten en voorwaarden moeten gelden die ertoe leiden 
dat de integrale aanpak van die buurt of wijk van een kwalitatief hoogstaand niveau is én 
daadkrachtig kan worden uitgevoerd. Voor wat betreft het kwalitatieve niveau valt te denken 
aan: een gedegen analyse van kansen en bedreigingen (fysiek én nadrukkelijk ook sociaal), een 
met waarborgen omkleed inspraakproces, verregaande samenwerking tussen gemeente, 
corporatie(s) en marktpartijen, een bestuurlijk mandaat voor een daadwerkelijk integrale 
aanpak, zekerheid ten aanzien van continuïteit in termen van bestuurlijke betrokkenheid en 
financiële waarborgen. Voor het vastleggen van afspraken met partijen is het institutionaliseren 
van samenwerkingsverbanden belangrijk, bijvoorbeeld via een Wijkontwikkelingsmaatschappij 
(WOM). 

Verder zou gedacht kunnen worden aan:  

• Het afschaffen van het betalen van dubbele overdrachtsbelasting bij 
wijkontwikkelingsmaatschappijen waarin, naast corporaties óók projectontwikkelaars of 
bouwbedrijven in herstructureringszones participeren; 

• Voor een dergelijke wijkontwikkelingsmaatschappij in een herstructureringszone geldt 
vrijstelling van BTW bij grondaankopen en vrijstelling van WOZ voor panden met een 
sloopbestemming (hierbij is wel essentieel dat goed het onderscheid kan worden 
aangegeven tussen de sociale doelstelling van de WOM en de WOM als ondernemer); 

• Snellere procedures in het kader van RO (artikel 19) en milieu; 

• Verruiming van de onteigeningsmogelijkheden; 

• Verruiming van de mogelijkheid tot deelname van corporaties in risicovolle projecten; 

• Het ontwikkelen van garantiestructuren; 

• Stroomlijning/bundeling van inspraakprocedures. 

De Taskforce stelt voor om experimenten te starten op het gebied van herstructureringszones en 
op basis van deze experimenten te bezien of de gevolgde aanpak breed ingevoerd kan worden. 
Navolging kan op basis van vrijwillige afspraken tussen partijen al op korte termijn 
plaatsvinden, een formele invoering op basis van hernieuwde ISV-afspraken kan pas 
plaatsvinden met ingang van de volgende ISV-periode, omdat gemeenten en rijk hebben 
afgesproken de bestaande ISV-afspraken (2000 – 2004) niet tussentijds (formeel) open te 
breken. 
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Voortouw: VROM (kaderontwerp) 

Planning: Experimenten vanaf midden 2002; formele ingangsdatum eerstvolgende ISV-periode, 
dus 1 januari 2005. 

Voortzetting aanpak Stad en Milieu 

De Taskforce stelt voor om nader te onderzoeken of een vervolg op de Stad en Milieu aanpak 
ook in herstructureringszones een bijdrage aan de versnelling en verbetering van de procesgang 
teweeg kan brengen. Hierbij kan de evaluatie van de 25 reeds lopende Stad en Milieu 
experimenten een belangrijke rol spelen. Mocht uit de evaluatie blijken dat de aanpak Stad en 
Milieu ook voor herstructureringszones zijn vruchten af kan werpen, dan kunnen ook op dit vlak 
vervolgens experimenten gestart worden.  

De milieuregelgeving werkt immers in een aantal gevallen hinderlijk bij 
herstructureringsprojecten. Starre milieuzones maken het soms lastig snel te herstructureren; je 
moet eerst het milieuhinderlijke bedrijf saneren, voordat je aan nieuwbouw kan doen. De 
experimentenwet Stad en Milieu biedt een oplossing. Uit een eerste evaluatie blijkt dat het soms 
nodig is om af te wijken van bestaande normen en procedures.  

De Taskforce stelt voor de mogelijkheden voor deze aanpak verder te onderzoeken. Een 
belangrijk aanknooppunt daarbij kan zijn het onderzoek en het advies dat de externe 
evaluatiecommissie Stad en Milieu uitbrengt over het vervolg van het project Stad en Milieu. 
De Taskforce zal haar bevindingen ook aan deze externe evaluatiecommissie Stad en Milieu 
voorleggen.  

Voortouw: VROM 

Planning: Onderzoek in 2002 

Vereenvoudiging regelgeving 

De Taskforce pleit voor een vereenvoudiging van de regelgeving, maar is zich er van bewust dat 
er op dit vlak al een aantal trajecten loopt. Het gaat dan om trajecten waarbij zowel het geheel 
van wet- en (bouw)regelgeving onder de loep genomen wordt, als ook de vereenvoudiging van 
specifieke wetten en regelingen. Voor meer uitgebreide informatie, zie bijlage I. Ter illustratie 
kunnen de volgende trajecten worden genoemd:  

• Vereenvoudiging WRO-procedures;  

• Algemene Wet Bestuursrecht (Awb); 

• Grondbeleid; 

• Actal. In het kader van de MDW-operatie is in 1998 Actal in het leven geroepen. Actal 
heeft tot taak het kabinet te adviseren over de administratieve lasten van nieuwe of 
bestaande regelgeving. Alle departementen dienen de administratieve lasten die 
voortvloeien uit hun bestaande en nieuwe regelgeving in kaart te brengen;  

• MDW-project Servicegerichte Overheid (SGO). In vervolg op een eerder MDW-project uit 
1997 heeft dit MDW-project als doelstelling om vanuit het gezichtspunt van de 
ondernemende burger aanbevelingen te formuleren ter verbetering van de afstemming van 
bouwgerelateerde regelgeving, over de kosten en administratieve lasten die hieraan zijn 
verbonden en over de informatieverstrekking hierover aan de burger. Het rapport van dit 
project wordt medio januari verwacht. Eén van de voorstellen die er in dit traject gedaan 
worden is de bundeling van besluitvorming rond een bepaald project. Als er gewerkt wordt 



 

 37 

met een plan waarin (de belangrijkste) uitvoeringsvergunningen voor wat betreft de 
rechtsbescherming zijn opgenomen, is er al veel gewonnen; 

• OPB. Het Overlegplatform Bouwregelgeving (OPB) is ingesteld door de Staatssecretaris 
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en adviseert hem bij 
bouwregelgevingsvraagstukken. Alle bij de bouw betrokken partijen zijn in het platform 
vertegenwoordigd. Het OPB heeft onlangs een toekomstvisie op de bouwregelgeving 
uitgebracht. 

Op basis van bovenstaande voorbeelden kan geconstateerd worden dat er reeds uitvoerig 
overleg plaatsvindt tussen de overheid en de bouwsector over hoe de bouwregelgeving kan 
worden vereenvoudigd en hoe hindernissen voor een snelle toetsing van bouwregelgeving 
kunnen weggenomen. Kanttekening hierbij is dat de bovenstaande inspanningen op dit moment 
nog niet tot beslissingen hebben geleid en de grenzen van de vereenvoudiging van de 
regelgeving al behoorlijk verkend zijn. Vooral op het terrein van de gebruiksregelgeving kan 
nog winst worden behaald. Daarnaast worden er vanuit de politiek regelmatig harde 
beleidsmatige kaders geformuleerd, bijvoorbeeld naar aanleiding van de rampen in Enschede en 
Volendam. De ruimte voor vereenvoudiging is daarmee beperkt. De Taskforce stelt voor om 
deze trajecten te ondersteunen, de uitkomsten te volgen en deze trajecten en de gevolgen 
hiervan voor de bouwproductie zorgvuldig te monitoren en te evalueren en op voorhand reeds te 
toetsen op mogelijke kansen en bedreigingen voor de voortgang van de bouwproductie.  

De Taskforce denkt dat het goed is om de invloed van de samenhang en complexiteit van de 
regelgeving op de voortgang van de woningbouw een vast en continu thema van evaluatie te 
maken, onder meer via MDW- en OPB-trajecten waarin dan zowel de overheden als de 
marktpartijen steeds een rol spelen. 

Voor de resultaten van de MDW-werkgroepen Servicegerichte overheid en Openbare 
inrichtingen stelt de Taskforce voor om de beslissing van het Kabinet over deze aanbevelingen 
af te wachten. 

Specifiek op het terrein van de WRO beveelt de Taskforce aan dat het IPO de provincies 
stimuleert een ruimhartiger en meer uniform gebruik te maken van de ruimte die de wetgever 
hen heeft gelaten voor het vaststellen van lijsten van gevallen waarbij de gemeenten zonder 
inmenging van GS of IRO vrijstelling kunnen verlenen. Hiermee is immers een substantiële 
winst in tijd en geld te boeken bij realisering van bouwplannen. 

Marktpartijen vrezen dat de bestemmingsplanprocedure een verzwaring zal vormen ten opzichte 
van de huidige artikel 19-procedure. De Taskforce adviseert daarom om de gevolgen van de 
fundamentele herziening van de WRO voor wat betreft het tempo van de realisering van 
bouwplannen goed onder ogen te zien alvorens een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer 
aanhangig wordt gemaakt. 

Voortouw: VROM 

Planning: Per direct (lopend) 

Praktijkimplicaties meenemen bij formuleren van nieuwe regelgeving 

De Taskforce heeft de indruk dat bij het invoeren van nieuwe regelgeving de effecten op de 
(voortgang van de) woningbouwproductie niet altijd in voldoende mate worden meegewogen.  

De Taskforce erkent ten volle dat het behoud van groene gebieden, van de kwaliteit van lucht, 
grond en water, en van de kwaliteit van flora en fauna, grenzen stellen aan de ontwikkeling van 
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de woningbouw. Datzelfde geldt voor de kwaliteit van processen van planning, en van het 
creëren van maatschappelijk draagvlak voor ontwikkelingen van woningbouw en (stedelijke) 
herstructurering. De bouwsector heeft haar verantwoordelijkheid in deze ook genomen, en voert 
haar activiteiten uit binnen de kaders van de tientallen betreffende wetten, regels, en procedures. 

Zij waarschuwt er echter voor dat het er op lijkt dat gaandeweg een onbalans is gaan ontstaan 
tussen het belang van de woningbouw en ander maatschappelijke belangen. 

De Taskforce pleit er daarom voor om bij het ontwikkelen van de regelgeving de implicaties 
voor de bouwpraktijk en de implicaties voor de voortgang van de woningbouw, nadrukkelijker 
dan nu mee te nemen. Het gaat daarbij zowel om de ontwikkeling van rijksregelgeving als om 
de ontwikkeling van provinciale en gemeentelijke regelgeving. Bij het ontwikkelen van 
ingrijpende regelgeving moet voor invoering een praktijktoets plaatsvinden op basis waarvan 
besloten wordt tot invoering van de regelgeving. Zo’n soort toets is overigens al grotendeels van 
toepassing op de bouwregelgeving 

Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het verplicht stellen van een 
implementatieparagraaf. Die zou twee doelen moeten hebben: 

• Het vergelijken van de door partijen te leveren inspanning met de verwachte baten van de 
nieuwe regelgeving bij de introductie van relevante nieuwe regelgeving van de Ministeries 
van VROM, V&W, LNV en Financiën (onder andere de diensten Domeinen en 
belastingen), van provincies en gemeenten. Vergelijkbaar met de huidige eis om de 
financiële implicaties van nieuwe regelgeving te beschouwen, zouden de wijze van 
implementatie en de implicaties voor de praktijk (rijk – gemeenten – markt) beschreven 
moeten worden. 

• Het bezien of en in welke mate het betreffende voorstel negatieve gevolgen kan hebben 
voor de voortgang van de woningbouw. 

Voortouw: VROM, provincies en gemeenten 

Planning: Per direct 

Stroomlijning inwerkingtredingsmomenten regelgeving 

De Taskforce pleit er voor om alle (wijzigingen van) regelgeving voor de bouw zoveel mogelijk 
slechts op één vast moment per jaar in werking te doen treden. Dat moment geldt dan als 
inwerkingtredingsdatum voor alle afgeronde (wijzigingen van) regelgeving. Dat geldt zowel 
voor rijksregelgeving als voor regels van andere overheden. Dit is een complexe opgave gezien 
het feit dat er 12 provincies, circa 500 gemeenten en het rijk bij moeten worden betrokken. De 
Taskforce pleit er echter voor dit vraagstuk in gezamenlijk verband op te pakken. 

VROM hanteert in de sfeer van de bouwvoorschriften al zoveel mogelijk een vaste 
invoeringsdatum. Over het meest geschikte gezamenlijke moment dienen afspraken gemaakt te 
worden tussen Rijk, provincies, gemeenten en bedrijfsleven.  

Het nemen van één vast moment van inwerkingtreding bevordert de afstemming tussen inhoud 
van en voorlichting over de regelgeving. De uitvoeringsorganisatie kan zo in de 
invoeringsbegeleiding en opleiding en in de aanpassing van werkprocessen en programmatuur 
makkelijker voorsorteren op de aangepaste eisen. Op deze wijze worden ook de lasten van 
wijzigingen voor bedrijfsleven en gemeenten beperkt. 
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Voortouw: VNG en IPO 

Planning: Medio 2002 

Overgangsbepalingen 

De totale bouwprocesgang vergt een relatief lange doorlooptijd. Bij de ontwikkeling van een 
bouwlocatie betrokken partijen krijgen tijdens dat proces vaak te maken met veranderingen van 
regelgeving in diverse procesfasen. De Taskforce is van oordeel dat die veranderingen de 
procesgang zo min mogelijk moeten frustreren.  

De Taskforce stelt daarom voor de mogelijkheden voor een verruiming van de 
overgangsregelingen te onderzoeken. 

In deze regelingen zou moeten worden bepaald in hoeverre en voor welke termijn reeds 
goedgekeurde plannen vrijgesteld worden van de nieuwe regelgeving. En op welke wijze 
nieuwe regelgeving op flexibele wijze toegepast kan worden, zodanig dat er geen stapeling van 
problemen optreedt (bijvoorbeeld bedreiging van de financiële haalbaarheid of conflicten met 
bestemmingsplannen) bij implementatie van nieuwe regels. Een zorgvuldige baten- en 
lastenanalyse maakt hiervan onderdeel uit.  

Een voorbeeld van een overgangsbepaling zou kunnen zijn dat projecten waarvoor de 
vergunningaanvraag reeds bij de gemeente ligt, binnen bepaalde marges in tijd en inhoud, 
worden vrijgesteld van wijzigingen die nadien in de regelgeving optreden. 

Hierbij dient bijvoorbeeld goed bekeken te worden of het wenselijk is om een 
overgangsbepaling op te nemen; bij bijvoorbeeld aanscherping van brandveiligheidseisen kan 
een dergelijke bepaling maatschappelijk onwenselijk zijn. 

Bij de nadere uitwerking zou als uitgangspunt moeten worden gehanteerd dat het 
overgangsregime ruimer kan zijn, afhankelijk van de ‘zwaarte’ van de verandering in de 
regelgeving. 

De overgangsbepalingen zouden hun grondslag moeten vinden in de eerder beschreven te 
realiseren implementatieparagraaf in de regelgeving. 

Ruimere overgangsregelingen zouden voor alle betrokken partijen de administratieve lasten, de 
(kosten van) aanpassing van productaanpassingen en - mede daardoor - de negatieve gevolgen 
voor de voortgang kunnen beperken.  

Voortouw: VROM 

Planning: Onderzoek vanaf 2002  

Toegankelijk maken van regelgeving 

De Taskforce is van mening dat een deel van de ondoorzichtigheid van regelgeving kan worden 
weggenomen door deze toegankelijker te maken voor betrokkenen. Hierbij kan bijvoorbeeld 
gedacht worden aan het opzetten van een internetsite waarop alle relevante regelgeving is 
verzameld op onder meer het terrein van milieu, arbo, ruimtelijke ordening en bouwregelgeving. 
Dit sluit reeds aan op de verdere ontwikkeling van de regelgevingswebsite die op dit moment in 
het kader van het Loket Bouwen en Wonen bij het Ministerie van VROM wordt ontwikkeld.  

Als de gebruiker in een zoekscherm een voorgenomen bouwhandeling invoert (bijvoorbeeld 
‘bouwen schuur’ of ‘bouwen woonwijk’), zou een scherm zichtbaar moeten worden, waarin 
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wordt beschreven welke regelgeving van toepassing is en welke instantie verantwoordelijk is 
voor de handhaving hiervan. 

Verder is er natuurlijk al een groot aantal communicatieactiviteiten in het kader van wet- en 
regelgeving (zie bijlage J), bijvoorbeeld volgend uit het Actieprogramma handhaving 
bouwregelgeving. In het kader van het traject van de MDW-werkgroep Service Gerichte 
Overheid ‘Geregeld gebouwd’ zullen ook een aantal voorstellen worden gedaan voor een 
verbeterde communicatie op dit punt.  

Voortouw: VROM en VNG 

Planning: Per direct (lopend) 

4.2 De maatregelen voor het knelpunt ‘procedures en procesgang’ 

4.2.1 De maatregelen voor het knelpunt ‘procedures en procesgang’ samengevat 

De maatregelen voor het knelpunt ‘procedures en procesgang’ zijn gericht op het verbeteren van 
de transparantie in procedures en procesgang, het expliciteren en vastleggen van taken, 
bevoegdheden en de te volgen werkwijze tussen partijen onderling en binnen de organisaties 
van partijen en het versnellen van de procedures zelf.  

Meer duidelijkheid over wie wat zal doen in een project en op welke wijze er gewerkt wordt zal 
naar verwachting een positief effect hebben op het verkrijgen van draagvlak. 

1. Maatregelen om transparantie in procedures en procesgang te vergroten 

Om de transparantie in procedures en procesgang te verbeteren stelt de Taskforce voor om 
een (digitale) werkwijzer woningbouw te realiseren waaruit partijen de te volgen 
procedures voor een specifiek project op een specifieke locatie kunnen herleiden.  

Om meer zicht te krijgen op de huidige procesgang in projecten, en met name informatie te 
verzamelen over waar en hoe de procesgang stokt, stelt de Taskforce voor om op korte 
termijn een tijdelijke eenheid in te stellen die voor een aantal grote projecten, waar thans 
achterstanden in de productie optreden, desgewenst advies uit zal brengen hoe de 
woningbouwproductie weer op een hoger niveau kan worden gebracht en informatie zal 
verzamelen die gebruikt kan worden in komende projecten.  

2. Maatregelen om taken en bevoegdheden en werkwijze te expliciteren en vast te leggen 

In samenhang hiermee moeten taken en bevoegdheden zowel intern bij de gemeente als 
tussen gemeente en marktpartijen verduidelijkt worden en moeten de rollen in een zo vroeg 
mogelijk stadium beschreven worden. Heel belangrijk is het goed vastleggen van hoe de 
gemeenten, de provincies en het rijk hun regierol invullen. Ook de intergemeentelijke 
afstemming in de regierol moet hierbij de aandacht krijgen. 

Door langetermijn samenwerkingsverbanden te sluiten, verschuift de nadruk van 
gefragmenteerd belang in verband met individueel gewin naar gezamenlijk belang bij een 
goed en financieel gunstig eindresultaat. Een juridische vorm hiervoor is bijvoorbeeld de 
wijkontwikkelingsmaatschappij of een convenant. Bijzondere aandacht moet hierbij besteed 
worden aan voorziene bestuurswisselingen (verkiezingen!) en hun effect op PPS-
constructies. Daarin zouden, naast prestatie-, financierings- en procesafspraken ook 
incentives, boeteclausules en fatale termijnen opgenomen kunnen worden om partijen 
scherp te houden.  
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Het in kaart brengen van de (interne) gemeentelijke werkwijze, met aandacht voor taken en 
bevoegdheden, werkafspraken en planning en control kan via het versterken van de 
gemeentelijke kwaliteitszorg plaatsvinden. Op dit gebied zijn al vele trajecten in gang gezet 
die een verdere versterking zouden kunnen krijgen in het kader van de 
woningbouwproductie.  

De Taskforce stelt, specifiek voor de onderhandelingsproblematiek op het gebied van de 
grondprijzen, voor om, zoals reeds in het convenant is opgenomen, het Convenant 
Grondprijsmethodiek actief onder de aandacht te brengen van gemeenten en marktpartijen 
en de uitwerking van het convenant te monitoren. 

3. Maatregelen om procedures te versnellen 

In de huidige wet- en regelgeving bestaan mogelijkheden om procedures te versnellen die 
partijen in de praktijk niet voldoende lijken te benutten. Wellicht dat de hierboven 
beschreven middelen om de transparantie te vergroten helpen om partijen te wijzen op deze 
mogelijkheden.De Taskforce beveelt aan om te zorgen voor een tijdige voorbereiding van 
de plancapaciteit. Voor infrastructurele aspecten raadt de Taskforce aan harde afspraken 
te maken over de infrastructuurprojecten bij de verstedelijking, de MIT-procedure te 
vereenvoudigen/versnellen en meer in het algemeen de aanvraag en projectbeschrijving 
goed voor te laten bereiden door gemeenten. In agenderende zin beveelt de Taskforce aan 
om de mogelijkheden voor het bekorten van de voorbereidingsfase van besluiten nader 
te onderzoeken en om procedures zo mogelijk te versnellen door eerdere adviezen van de 
Wiardi Beckman Stichting te realiseren ten aanzien van toetsing van de bestuurlijke 
belangenafweging en de beoordeling van vormfouten door de bestuursrechter. 

4.2.2 De maatregelen voor het knelpunt ‘procedures en procesgang’ uitgewerkt 

Werkwijzer woningbouw 

De Taskforce beveelt aan een (digitaal) gestandaardiseerd ‘handboek’ te ontwikkelen, waarin 
het bouwproces wordt beschreven. Hoewel er op gemeentelijk niveau wel diverse handboeken 
op het gebied van woningbouw bestaan, ontbreekt het aan overzicht en standaardisatie en 
ontbreekt vaak de link naar de directe uitvoeringspraktijk op locatieniveau.  

In de vorm van een ‘Werkwijzer Woningbouw’ geven gemeenten, Rijk en marktpartijen in dit te 
ontwikkelen handboek aan hoe de planvorming op het gebied van het terrein ‘Wonen’ eruit ziet. 
Daarbij dient gebruik te worden gemaakt van de mogelijkheden die ICT biedt (CD-rom, 
internet). Denkbaar is bijvoorbeeld dat een partij op basis van een projectbeschrijving de voor 
zijn project geldende beschrijving van procedures kan oproepen in de vorm van 
stroomdiagrammen. Deze stroomdiagrammen moeten daarbij goed aan sluiten op de geldende 
beroepspraktijk, voor wat betreft terminologie en fasehantering. 

Idealiter zou de digitale werkwijzer zowel de functie van planningsinstrument, naslagwerk als 
van introductiecursus moeten hebben. Het gebruiksgemak staat daarbij voor op: het instrument 
moet breed beschikbaar zijn – bijvoorbeeld via internet – en gemakkelijk toegankelijk. Het gaat 
er dus niet om een ‘encyclopedie’ te ontwikkelen! 

De werkwijzer bevat verder een duidelijke en praktische beschrijving van de totale procesgang, 
zodat zowel gemeentelijke medewerkers als externe partijen weten hoe de procedures werken, 
wat aandachtspunten zijn en waaraan ze zich te houden hebben. De vigerende regelgeving wordt 
beschreven en het besluitvormingsproces wordt transparant gemaakt, door onder andere aan te 
geven welke termijnen in het plan- en bouwproces doorlopen moeten worden.  
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Deze beschrijving kan op zichzelf al leiden tot inzicht in verbeterpunten.  

Voor wat betreft de inhoud valt te denken aan RO en woonvisies; organisatie van het proces; 
subsidies, grondexploitatie (relatie met privaatrecht, erfpacht en dergelijke); formele ruimtelijke 
(integrale, milieu, archeologie, verkeer en vervoer) planvorming; vergunningprocedures en 
rechtsbescherming. Het plannen van infrastructurele voorzieningen dient apart de aandacht te 
krijgen. De werkwijzer kan ook tips bevatten om het planproces zo soepel mogelijk te laten 
verlopen.  

Bij de ontwikkeling van deze werkwijzer kan aangesloten worden op, en moet afgestemd 
worden met, de activiteiten in het kader van het ‘Loket Bouwen en Wonen’, waarin onder meer 
de communicatie rondom de regelgeving wordt georganiseerd en andere op dat vlak bestaande 
initiatieven zoals de Instrumentenwijzer die de VNG samen met Stichting Habitat Platform 
heeft ontwikkeld en de syllabus die VROM voor de nieuwe Woningwet (2002) laat opstellen.  

Voortouw: VNG 

Planning: Gereed eind 2002 

Tijdelijke aanjaageenheid 

De Taskforce beveelt aan om op korte termijn een tijdelijke eenheid van ervaringsdeskundigen 
aan te stellen, die de grootste Vinexlocaties waar vertraging is opgetreden, onder de loep neemt, 
beschrijft, acties voorstelt en deze kennis ter beschikking stelt aan alle bij de bouw betrokken 
partijen.  

De bij de Taskforce betrokken partijen onderschrijven het belang van deze eenheid. 

Het doel is om grip te krijgen op de belangrijkste vertragingsfactoren in de praktijk, lopende 
projecten te versnellen en op basis daarvan te leren en bij nieuwe projecten gelijksoortige 
problemen zo vroeg mogelijk te voorkomen. Deze tijdelijke eenheid brengt in ieder geval aan 
betrokken lokale en regionale partijen advies uit over projectoverstijgende verbeterpunten, 
gericht op het weer op een hoger plan brengen van de woningbouwproductie. 

De volgende aanpak zou hierbij gekozen kunnen worden: 

• Bepaal (februari 2002) de grootste Vinex-locaties met vertraging. VROM heeft een globaal, 
kwalitatief beeld van de tot nu toe opgelopen achterstand in de voortgang om deze selectie 
te kunnen maken; 

• Breng de oorzaken voor de bij deze specifieke projecten opgelopen vertraging in beeld, op 
basis van de voorzet door VROM. Deze oorzaken zouden door de gemeenten of 
ontwikkelaars moeten worden aangeleverd. Als deadline voor het verstrekken van deze 
informatie zou eind maart 2002 gehanteerd kunnen worden; 

• Samen met de VROM-vertegenwoordigers brengen lokale en regionale partijen gezamenlijk 
in beeld welke oplossingen een structurele doorbraak zouden kunnen genereren; 

• Indien er niet tijdig een doorstart gerealiseerd kan worden, dan zou, indien dit naar het 
oordeel van de betrokken participanten zinvol is, een nadere, bestuurlijke interventie door 
VROM (zoals recent gebeurd is in Vathorst en Leidse Rijn) overwogen kunnen worden. 

Voortouw: VROM 

Planning: Start februari 2002 
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Taken en bevoegdheden verhelderen 

De Taskforce is van mening dat de effectiviteit van het bouwproces zeer gebaat zou zijn bij een 
verheldering en ‘ontrafeling‘ van taken en verantwoordelijkheden op het lokale niveau. Daarbij 
gaat het met name om de rolverdeling tussen de gemeentelijke overheid, de woningcorporaties 
en marktpartijen (projectontwikkelaars, beleggers, bouwers, particuliere verhuurders, 
bedrijfsleven).  

De Taskforce stelt, in samenhang met het voorstel genoemd bij 4.1 ten aanzien van het opstellen 
van een publiekrechtelijk kader, de volgende maatregelen voor: 

• Dat er een bestuurlijke discussie wordt gevoerd over de afbakening tussen de (publieke) 
regierol van de gemeente en het domein van de marktpartijen. Deze discussie vindt in eerste 
instantie plaats bij de gemeenten en bij de marktpartijen, maar de resultaten ervan dienen 
vervolgens breed maatschappelijk besproken en politiek geaccordeerd te worden. Die 
discussie zou mede gevoerd kunnen worden naar aanleiding van het onderzoek dat 
momenteel door VNG wordt uitgevoerd naar de wenselijke regierol van gemeenten en kan 
de start vormen van de ontwikkeling van een publiekrechtelijk kader voor de gemeentelijke 
taakstelling in het kwaliteitsbeleid voor de woningbouw. 

• Het is naar de mening van de Taskforce essentieel dat de gemeente bij de uitoefening van 
haar regierol beschikt over de goede instrumenten en adequate menskracht om die regierol 
waar te maken. 

De regierol moet hierbij opgevat worden als:  

(1) Het formuleren van politiek getinte randvoorwaarden. De gemeente opereert daarbij 
binnen de randvoorwaarden die rijk en provincies stellen, de marktpartijen binnen de 
gemeentelijke kaders. Publiekrechtelijk moet duidelijk zijn welke kaders er wel en niet 
gesteld zijn en kunnen worden. Hiermee ligt ook tegelijkertijd vast welke elementen uit 
het beleid voor wonen via marktwerking ingevuld worden. Zie paragraaf 4.1 voor een 
aanbeveling op dit punt. 

(2) Het coördineren van de feitelijke uitvoering van de productie. Duidelijk moet hierbij 
worden vastgelegd wat hoort tot de gemeentelijke verantwoordelijkheid, en wat tot die 
van de bouwers, ontwikkelaars en corporaties. Naar het oordeel van de Taskforce zou 
de discussie moeten leiden tot aanbevelingen aan het kabinet dat na de verkiezingen van 
2002 aantreedt. 

Partijen kunnen in dit proces indien nodig en gewenst taken van de gemeente over 
nemen, mits de eindverantwoordelijkheid van de gemeente op het publieke domein in 
stand blijft en de andere partijen verklaren die taken op zich te kunnen nemen 
(juridisch, financieel, capacitair en dergelijke).  

Hierbij speelt het punt dat voor externe partijen de publieke en private functie van 
gemeenten door elkaar lopen. Meer duidelijkheid hierover zowel intern als extern, zodat 
te voren bekend is welke doelstellingen de gemeente als geheel nastreeft, is essentieel. 
De Taskforce adviseert om, voor zover dit onderwerp in het lopende onderzoek naar de 
regierol van de gemeente niet wordt meegenomen, dit onderwerp apart te onderzoeken 
en maatregelen te laten formuleren voor het duidelijker scheiden van de 
privaatrechtelijke en publiekrechtelijke taken van de gemeente. 

• De regierol van de gemeente kan op deze wijze deels worden vormgegeven via 
publiekrechtelijke kaders (zie paragraaf 4.1) en wordt verder uitgewerkt in een 
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gemeentelijke verordening en door het sluiten van convenanten met externe partijen, 
waarin wederzijdse afspraken worden vastgelegd over te leveren prestaties en inzet van 
middelen.  

Om bij het bouwproces betrokken partijen te stimuleren zich aan de planning te houden, 
kunnen zij in deze convenanten ook onderling afspreken welke sanctie er staat op het 
overschrijden van de gestelde termijnen. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld financiële 
compensatie van de vertraging die door de betreffende partij is veroorzaakt. Hiertoe is het 
wel noodzakelijk dat de betrokken partijen gezamenlijk een planning opstellen, waarin zij 
tevens aangeven welke partij voor welk onderdeel verantwoordelijk is. 

Het vroegtijdig vastleggen van wederzijdse prestaties en financiële afspraken in 
convenanten levert wel extra druk op voor de procesgang in de vroege fasen. Het verdient 
dus aanbeveling nader te onderzoeken in welke vorm en op welk moment deze 
contractvorming het beste plaats kan hebben om over het proces in zijn geheel genomen de 
beste resultaten (geen vertraging, partijen tevreden) te bereiken. 

• Het institutionaliseren van samenwerkingsverbanden kan de vrijblijvendheid van 
partijen ten aanzien van gemaakte afspraken verminderen.  

Partijen maken zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het realiseren van een eindresultaat. 
Zij maken onderling afspraken over ieders inbreng op zowel inhoudelijk, procesmatig als op 
financieel vlak.  

Het is bijvoorbeeld mogelijk de samenwerkingsverbanden beslag te laten krijgen in 
juridische structuren, zoals bijvoorbeeld een convenant, een wijkontwikkelingsmaatschappij 
of een PPS-constructie waarin alle betrokken partijen (of in ieder geval de belangrijkste) 
participeren en gezamenlijk een taakstelling realiseren.  

Gemeenten, projectontwikkelaars en bouwbedrijven kunnen, binnen het uitgangspunt van 
de gemeentelijke bevoegdheid op het punt van de regie, wellicht een deel van hun taken, 
tijdelijk, inbrengen bij deze samenwerkingsverbanden.  

De Taskforce beveelt aan te bevorderen dat gemeenten, corporaties en marktpartijen in de 
vorm van een wijkontwikkelingsmaatschappij wijken integraal gaan aanpakken. Het 
Ministerie van VROM zou dit proces kunnen faciliteren. Het ministerie is inmiddels bij een 
aantal pilots betrokken en onderzoekt op welke wijze en onder welke voorwaarden de 
totstandkoming van dergelijke samenwerkingsverbanden verder kan worden gestimuleerd. 
Vanuit het Rijk is recent aan 6 WOM’s een financiële bijdrage verstrekt om meer ervaring 
op te doen met langjarige contractuele samenwerking tussen gemeenten, corporaties en 
marktpartijen. Op middellange termijn kunnen de ervaringen hieruit worden benut en 
toegepast op andere herstructureringsprojecten in Nederland. 

De Taskforce beveelt ook aan om het instrument van de concessie vaker te benutten. 
Marktpartijen krijgen daarbij, binnen door de gemeente vastgestelde kaders, vrijheid en 
verantwoordelijkheid om het ontwikkel- en bouwproces zelfstandig ter hand te nemen. 
Marktpartijen worden daarbij ook verantwoordelijk voor het opstellen van het 
bestemmingsplan en het stedenbouwkundig plan, het doorlopen van de planprocedures en 
het organiseren van de inspraak, waarbij uiteraard de bevoegdheden van de gemeenteraad 
niet worden aangetast. 

Ook zou onderzoek gedaan moeten worden (in de zin van goede voorbeelden) naar andere 
werkwijzen en aanbestedingsvormen in de bouw, zoals werken in bouwteams of met turn-
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key afspraken en naar de mogelijkheden voor verruiming van het Europees aanbesteden. 
Deze mogelijkheden vergroten de concurrentie, en hebben daarmee wellicht invloed op de 
wijze van onderhandelen, en bieden bovendien mogelijkheden voor prestatiegericht 
samenwerken. Echter, veel gemeenten hebben er nog geen ervaring mee. Vanuit het project 
PIA en het project Samenwerking gemeente-bedrijfsleven kunnen goede voorbeelden van 
samenwerkingsvormen geïnventariseerd en gepubliceerd worden. 

Voortouw: VNG 

Planning: 2002 – 2003 

Interne kwaliteitszorg bij gemeenten verbeteren 

Om de onduidelijkheid in taken en bevoegdheden binnen de gemeente op te heffen, 
verantwoordelijkheden duidelijk toe te wijzen, behandelingstermijnen af te spreken (afspraken 
over de interne proceskwaliteit, maar ook over bijvoorbeeld de termijnen voor de verwerking 
van inspraakreacties) en een systeem van voortgangsbewaking te introduceren, stelt de 
Taskforce voor om de invoer van kwaliteitszorg in gemeenten op het gebied van de 
woningbouw te versterken.  

De systematische feedback en evaluaties die onderdeel uitmaken van een kwaliteitszorgsysteem 
helpen de gemeenten hun dienstverlening verder te optimaliseren en meer klantgericht en 
partnergericht te maken. 

Hierin moeten met name afspraken over taakstellingen (in plaats van inspanningsverplichtingen) 
en planning en control een duidelijke plaats krijgen. Voor zover nog niet beschikbaar zouden de 
gemeenten een systeem moeten introduceren waarmee ze hun activiteiten zowel inhoudelijk als 
financieel kunnen volgen.  

De gemeenten kunnen hiervoor het systeem dat zij voor ISV al, naast de externe landelijke ISV-
monitor, inrichten op het gebied van interne kwaliteitszorg en monitoring uitbreiden naar 
nieuwbouw. Door de inrichting van de gemeentelijke planning en controlsystematiek 
intergemeentelijk af te stemmen, ontstaat nog meer duidelijkheid voor externe partijen.  

Specifieke aandacht moet er zijn voor de rol van de gemeenteraad in de gemeentelijke 
activiteiten, zeker nu deze met de inwerkingtreding van de Wet Dualisering wordt versterkt en 
de raad meer bevoegdheden krijgt (zowel kaderstellend als controlerend). Of deze versterking 
leidt tot meer vertragingen in de toekomst kan niet op voorhand worden aangegeven, maar de 
Taskforce vraagt wel om een goede monitoring van dit proces op effecten voor de 
bouwproductie. 

Voortouw: VNG 

Planning: Vanaf 2002 

Volgen voortgang Convenant Grondmethodiek 

Verbetering in de ondoorzichtigheid van de grondprijsbepaling en de moeizame 
onderhandelingen die daarbij spelen, zal naar verwachting voortkomen uit het convenant over 
de gewenste grondprijsmethodiek, dat in december 2001 is afgesloten tussen de VNG, 
NEPROM, de NVB en VROM. Dit convenant gaat in essentie uit van grondprijsvaststelling op 
basis van de overeengekomen kwaliteit van woningen en woonomgeving, en van de op basis 
van deze kwaliteit via de residuele methode te bepalen grondprijs. Wanneer er eerder –
bestuurlijke- duidelijkheid is over de gewenste kwaliteit, zal de (residuele) grondwaarde ook 
eerder door partijen berekend kunnen worden. Partijen zijn het er in het convenant over eens dat 
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bij de grondprijsbepaling wordt uitgegaan van een compleet casco en een normaal 
uitvoeringsniveau van een woning. Kwaliteitstoevoeging tijdens de projectontwikkelingsfase, 
en/of door de bewoner (via meer-/ minderwerk), zou niet mogen leiden tot verhoging van de 
vooraf bepaalde quote, mits het woningtype en/of de woninggrootte niet structureel wijzigt. 

De Taskforce onderschrijft dat het convenant over het grondprijsbeleid een goede verbetering 
kan inhouden op het punt van de transparantie in de grondprijsvaststelling. Het convenant kan 
volgens de Taskforce leiden tot een grotere eenduidigheid van beleid en kan daardoor ook 
bijdragen aan versnelling in het bouwproces. Wel onderschrijft de Taskforce dat de uitwerking 
van het convenant in de praktijk moet worden gemonitord. De waarde van het convenant zit 
immers in de daadwerkelijke toepassing op locatieniveau. 

Voortouw: VROM 

Planning: Per direct 

Tijdige voorbereiding plancapaciteit 

De Taskforce vraagt partijen nadrukkelijk toe te zien op een tijdige doorvertaling van de 5e Nota 
Ruimtelijke ordening in streekplancapaciteit. Daarbij zou een voldoende reservering van 
plancapaciteit, gebaseerd op het hoge scenario voor de ruimtevraag naar wonen volgens de 5e  
Nota voor de lange termijn (tot 2015), gehanteerd moeten worden. Dit geldt zowel voor de 
plancapaciteit binnen als buiten het bestaand stedelijk gebied. De Taskforce beveelt aan dat de 
provincies bij de tijdige voorbereiding van de plancapaciteit een stimulerende bijdrage leveren 
door gerichte inzet van instrumentarium. Daarbij kan gedacht worden aan regionale 
volkshuisvestingsplannen. Een provinciaal beleidskader daarvoor vergroot de mogelijkheden 
voor een regionaal afgestemde woningbouwprogrammering. Met inachtneming van de regionaal 
geldende spelregels kan dit de beleidsruimte van gemeenten en marktpartijen vergroten. Om het 
transformatiebeleid van het kabinet te kunnen realiseren zullen zeker ook in de steden 
(bijvoorbeeld door overkluizingen of verplaatsingen) ruimten moeten worden gecreëerd voor 
woningbouw. De feitelijke doorvertaling van de benodigde plan- en reservecapaciteit voor 
woningbouw tot 2010 moet daarbij worden overeengekomen in de in 2003 af te sluiten 
definitieve verstedelijkingsafspraken tot 2010. 

Nadat de afspraken zijn gemaakt zou het volgens de Taskforce aanbeveling verdienen dat door 
VROM (in samenwerking met het IPO) periodiek een overzicht wordt aangeboden aan de 
Kamer, waarin in de streekplannen opgenomen woningbouwreserveringen worden afgezet tegen 
de behoefte. 

Bestemmingsplannen moeten regelmatiger dan nu het geval is geactualiseerd worden om de 
afstemming tussen bouwambities en bouwrealisatie te verbeteren. Aan de verplichting voor de 
gemeenten om bestemmingsplannen minimaal elke 10 jaar te vernieuwen worden in het kader 
van de fundamentele herziening van de WRO sancties verbonden. 

Voortouw: Provincies en kaderwetgebieden 

Planning: Vanaf 2002 

Harde afspraken over infrastructuurprojecten bij de verstedelijking  

Om de afstemming over de samenhang tussen woningbouwprojecten en infrastructuurprojecten 
te verbeteren en zo vertragingen in de woningbouwproductie door het ontbreken van 
infrastructurele aspecten te vermijden, zijn vroegtijdig goede afspraken tussen overheden 
onderling noodzakelijk. Daarom pleit de Taskforce ervoor dat de verschillende betrokken 
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overheden bij toekomstige verstedelijkingsafspraken (Vinac, Vijno en dergelijke), net als bij 
woningen, wederzijdse prestatieafspraken maken over samenhangende bijkomende infra- en 
OV-projecten. Hierbij zou gehandeld moeten worden volgens het principe ‘boter bij de vis’ en 
dienen over en weer harde toezeggingen te worden gedaan over geld en tijdstip van uitvoering. 
De Taskforce is van mening dat deze aanbeveling goed aansluit bij de intentie-afspraken over de 
verstedelijking tot 2010 die tussen het Rijk en de provinciale en regionale/gemeentelijke 
overheden thans in voorbereiding zijn. 

Voortouw: VROM 

Planning: Vanaf heden (lopend) 

Vereenvoudigen/versnellen MIT-procedure 

Per 1-1-2003 wordt het MIT deels gedecentraliseerd naar regionale budgethouders in een 
opgehoogde GDU (Gebundelde DoelUitkering) tot een grens van ƒ 500 miljoen. Reden voor 
deze decentralisatie is de mogelijkheid om slagvaardiger beschikkingen af te kunnen geven. Het 
Rijk zou volgens het IPO vanaf nu, mede in het licht van de komende decentralisatie van het 
MIT per 1 januari 2003, wat meer afstand kunnen nemen van de in de regio ontwikkelde 
projecten. Dat wil zeggen: minder gedetailleerde toetsing en minder scherpe eisen bij 
subsidiebeschikkingen en dergelijke. Er zou dus nu al meer overgelaten kunnen worden aan de 
toekomstige regionale budgetbeheerder (voor infraprojecten tot fl 500 miljoen) en niet gewacht 
hoeven worden tot het formele moment van decentralisatie aanbreekt. 

De Taskforce is echter van oordeel dat de bepleite maatregel (een overgangsregime met 
regionaal soberder toetsing en minder subsidievoorwaarden), binnen het jaar 2002, 
waarschijnlijk onvoldoende versnellend effect kan opleveren in vergelijking met de lasten die 
samenhangen met de uitvoering van het overgangsregime. Deze maatregel zal dan immers op 
alle –toekomstige- GDU-ontvangers betrekking moeten hebben. Daarbij is het voor de 
Taskforce tevens de vraag of ook bij regionale prioritering binnen het GDU-budget niet aan 
‘normale’ projectvoorwaarden (bijvoorbeeld ten aanzien van het rendement van de voorziening 
in kwestie) moet worden vastgehouden. 

Goede voorbereiding van de aanvraag en projectbeschrijving door gemeenten 

De Taskforce is van mening dat een goede voorbereiding van de aanvraag en 
projectomschrijving een grote bijdrage kunnen leveren aan procedurewinst die van belang is 
voor de tijdige realisatie van grote(re) OV-projecten. Een heldere aanvraag en 
projectbeschrijving kan proceduretijd in het MIT schelen, evenals een goed planologische 
afregeling en het voorkomen van tussentijdse planaanpassing. De Taskforce pleit daarom voor 
een goede voorbereiding van aanvraag en projectomschrijving door gemeenten. 

Voortouw: Gemeenten 

Planning: Vanaf 2002 

Verkorten van de voorbereidingsfase van besluiten 

Aan het moment waarop het bevoegde bestuursorgaan een formeel ‘besluit’ kan nemen, gaat 
een vaak lange periode van voorbereiding vooraf. Geroutineerde projectleiders weten deze 
periode sterk te bekorten door uitgekiend procesmanagement. Hiermee wordt bereikt dat de 
juiste stukken in het juiste stadium beschikbaar zijn, onder andere door de parallelschakeling in 
plaats van serieschakeling van de te doorlopen stappen. 
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Naast een slim procesmanagement op het lokale niveau is naar het oordeel van de Taskforce 
ook tijdwinst te boeken door enkele aanpassingen van de wettelijke procedurevereisten die 
betrekking hebben op de voorbereidingsfase van besluiten. 

De Taskforce doet op dat punt de volgende aanbevelingen: 

• Vermijd een optelsom van inspraak- en openbare voorbereidingsprocedures. 
Volgens de Gemeentewet moet het gemeentebestuur in een inspraakverordening regelen dat 
de ‘ingezetenen van de gemeente en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en 
rechtspersonen’ worden betrokken bij onder meer bestemmingsplannen en zelfstandige 
projectbesluitvormingsprocedures. Met deze inspraakprocedure is in de gemeentelijke 
praktijk minimaal een aantal maanden (soms oplopend tot driekwart jaar) gemoeid. Na 
afronding van de inspraakprocedure moet dan ook nog eens de openbare 
voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 / 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht) worden 
doorlopen, om een ieder in de gelegenheid te stellen een zienswijze in te dienen op het 
gedurende zes weken ter inzage gelegde ontwerpbesluit.  

Het komt de Taskforce voor dat het na elkaar doorlopen van deze twee procedures in het 
voortraject, wat te veel van het goede is. Daarom doet zij de aanbeveling om bij de 
eerstkomende gelegenheid de wettelijke belemmering weg te nemen om deze twee 
procedures te integreren en te combineren. De Taskforce verwacht daarvan in de praktijk 
een tijdwinst van twee à drie maanden voor wat betreft de complexere projecten. 

• Kies voor efficiënte implementatie van (inter-)nationale regelgeving voor wat betreft te 
beschermen waarden. 
Europese en mondiale verdragen, verordeningen en richtlijnen kiezen ter bescherming van 
specifieke waarden of belangen vaak voor een bepaalde ‘toets’ in de voorbereidingsfase van 
besluitvorming. Ook de nationale overheid opteert steeds vaker in beleidsnota's en 
regelgeving voor dat instrument. (Enkele voorbeelden: milieu-effectrapportage, MER-
beoordelingstoets, watertoets, archeologietoets, bedrijfseffectentoets, emancipatietoets, 
zorgvoorzieningstoets, brandveiligheidstoets, habitatrichtlijntoets, handhaafbaarheidstoets, 
economische effectrapportage, veiligheidseffectrapportage, energieprestatieniveau, 
bodemgesteldheidstoets, en dergelijke). 

De Taskforce begrijpt de ratio van dergelijke toetsen, maar betwijfelt het rendement ervan 
indien deze toetsen, stappenplannen, rapportages en dergelijke per individueel bouwproject 
moeten worden uitgevoerd. De Taskforce geeft er de voorkeur aan het in kaart brengen en 
wegen van de desbetreffende waarden en belangen te laten plaatsvinden in een 
gecombineerd proces rond de voorbereiding van ruimtelijke plannen, liefst op het niveau 
van een hele gemeente of regio (streekplan, (regionaal) structuurplan). Ook de eventueel in 
ogenschouw te nemen alternatieven en te treffen compenserende maatregelen zullen dan 
wellicht meer hout snijden dan bij beoordeling op bouwplanniveau. Op deze wijze kan naar 
verwachting soms vele maanden worden bezuinigd op de voorbereidingfase. 

De Taskforce kan niet zonder nader onderzoek overzien of de hieruit voortvloeiende 
stapeling van ambities bij de voorbereiding van genoemde ruimtelijke plannen door 
efficiënte koppelingen te reduceren valt. De Taskforce doet de aanbeveling hieraan 
aandacht te schenken in het kader van de (invoeringswetgeving bij de) lopende 
fundamentele herziening van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, alsmede bij 
implementatie van internationale regelingen in nationale wetgeving. 
Ook afgezien van een efficiënter wettelijke regeling raadt de Taskforce aan dat individuele 
provincies, Kaderwetgebieden en gemeenten onderling sluitende afspraken maken over wie 
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wanneer welke effecten onderzoekt. (Voorbeeld: als de provincie bij de voorbereiding van 
het streekplan al een waterkansenkaart heeft gehanteerd, kan de gemeente daaraan refereren 
en de gegevens - in gedigitaliseerde vorm - ter beschikking krijgen). 

• Verduidelijk welk plan / besluit MER-plichtig is. 
Een belangrijk deel van de formele voorbereidingsfase van besluiten bestaat uit de toetsing 
van de milieu-effecten van het voorgenomen besluit. Of het nu gaat om een milieu-
effectrapportage, een ontheffingsverzoek van de MER-plicht of een MER-
beoordelingsplicht, het gaat om het voor wat betreft de wettelijk geregelde 
procedurestappen en -termijnen meest omvangrijke deel van de voorbereidingsfase. Hierbij 
mogen dus geen fouten worden gemaakt, want die leiden tot forse vertragingen in de 
realisatiefase. De Taskforce constateert op grond van een reeks van incidenten 
(bouwrijpmaken Pijnacker, Zoetermeer, Ede-Kernhem, Waalsprong Nijmegen, Leidsche 
Rijn, dijkversterking Sliedrecht), dat op dit punt verbeteringen mogelijk zijn. 

In de eerste plaats - om onmiddellijk te implementeren - adviseert de Taskforce dat 
provincie, Kaderwetgebied en gemeente per belangrijke bouwlocatie heldere afspraken 
vastleggen over wie verantwoordelijk is voor het opstellen van de MER. Ook moeten zij 
waar nodig snel aanvullende MER-actie ondernemen indien zich laat aanzien dat het thans 
in procedure zijnde plan in het licht van de jurisprudentie van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State niet ongeschonden de eindstreep zal halen. 
(‘Voorkomen is beter dan genezen’). 

In de tweede plaats moeten de kennelijk bestaande onduidelijkheden bij de interpretatie van 
internationale en nationale regelingen met betrekking tot toetsing van milieu-effecten 
worden weggenomen. Nu de jurisprudentie op dit punt nog niet voor de nodige 
eenduidigheid heeft gezorgd, ziet de Taskforce het ministerie van VROM als meest gerede 
partij om ter zake actie te ondernemen. In elk geval zal voor alle betrokkenen in het 
bouwproces duidelijk moeten zijn over welk plan of besluit over woningbouwlocaties een 
MER moet worden opgesteld. Naar de Taskforce begrepen heeft, is hiertoe een herziening 
van het Besluit milieu-effectrapportage 1994 in voorbereiding genomen, waarin de MER-
plicht op inrichtingsniveau (‘spa-in-de-grond-besluit’) wordt geaccentueerd.  

De Taskforce heeft geen oordeel over deze keuze als zodanig, maar waarschuwt wel voor 
tijdrovende doublures indien voorafgaand aan die MER op inrichtingsniveau eveneens een 
MER moet worden opgesteld bij de voorbereiding van het strategische ruimtelijke plan 
waarin de locatiekeuze wordt vastgelegd. In dit verband adviseert de Taskforce om in de 
MER het instrumentarium voor toetsing van strategische plannen of nota's te verlichten. 

Deze aanbeveling kan worden opgevolgd in het lopende traject van implementatie van de 
EG-Richtlijn over milieutoetsing bij strategische plannen en nota's in Nederlandse 
wetgeving. 
Indien de aanbevelingen van de Taskforce worden opgevolgd, kan een tijdwinst worden 
bereikt die kan oplopen tot meer dan een jaar, aangezien doublures en door de rechter 
gecorrigeeerde verkeerde regelgevingsinterpretaties tot het verleden zullen behoren. 

Voortouw: VROM 

Planning: Voorbereidingen vanaf 2002 
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Herevaluatie toetsing en impact vormfouten 

Volgens de betrokken partijen wordt een deel van de vertraging in het bouwproces veroorzaakt 
door de lange doorlooptijd van bezwaar- en beroepsprocedures, dit ondanks het feit dat 
beroepsprocedures geen opschortende werking hebben. In het rapport ‘De weegschaal van 
politiek en recht’ deed de Wiarda Beckmanstichting al in 1997 een aantal voorstellen, die tot op 
heden slechts in beperkte mate zijn uitgevoerd.  

De Taskforce stelt daarom voor om een aantal van deze aanbevelingen nogmaals te overwegen.  

Het gaat om de volgende zaken: 

• Beperk de inhoudelijke toetsing tot een strikt marginale beoordeling. 

De Wiarda Beckmanstichting formuleert hierover het volgende: 

‘Het evenredigheidsbeginsel van artikel 3:4, tweede lid, van de Algemene Wet 
Bestuursrecht (Awb) gaat te ver. Met zo’n criterium wordt de rechter op de bestuursstoel 
geplaatst. Deze bepaling lokt een integrale belangenafweging door de rechter uit, in plaats 
van een marginale toets. Het enige criterium waaraan een rechter, zonder een bestuursrol te 
spelen, mag toetsen is de vraag of er sprake is van evidente willekeur doordat – openlijk of 
in feite – geen belangenafweging heeft plaatsgehad door het bestuur. Dit laatste dient 
uitdrukkelijk in de Awb te worden vastgelegd in plaats van het evenredigheidsbeginsel’.  

• Laat de technisch-inhoudelijke toetsing door de bestuursrechter achterwege. 

De Wiarda Beckmanstichting formuleert hierover het volgende: 

‘Technisch-inhoudelijke toetsing van besluiten door de bestuursrechter staat haaks op het 
beginsel van marginale toetsing (‘evidente willekeur’: zie het vorige punt). Vooral bij de 
milieuregelgeving is nauwgezette inhoudelijke toetsing door de Raad van State standaard. 
In dit kader verdient het aanbeveling de gedetailleerde, vaktechnische advisering door de 
Stichting Adviseur Raad van State terug te dringen’. 

• Laat vormfouten en andere fouten passeren indien belanghebbenden daardoor niet worden 
benadeeld. 

De indruk bestaat dat vormfouten in de gevolgde procedures, bij bijvoorbeeld MER-
aanvragen, steeds vaker leiden tot het nietig verklaren van een plan en dat dit een 
onevenredig zware afstraffing is. Alhoewel natuurlijk voorop moet staan dat procedures 
zorgvuldig uitgevoerd moeten worden, is het in de praktijk zo dat projecten steeds 
complexer worden en dat de bemensing van projecten ook in kwalitatieve zin moeilijk is. 
Dit leidt er toe dat er regelmatig grotere en kleinere fouten gemaakt worden in de 
procedures. Natuurlijk kunnen deze fouten niet ongestraft blijven.  

Echter, het automatisch nietig verklaren van een plan op basis van een vormfout lijkt een 
bovenmatige afstraffing, zowel voor wat betreft de benodigde inspanningen om een 
procedure opnieuw te beginnen als voor wat betreft het aantal partijen dat daardoor 
(financiële) schade oploopt. 

De Taskforce stelt daarom voor om een onderzoek in te stellen naar de mate waarin 
vormfouten in procedures leiden tot het in een vergevorderd stadium opschorten van een 
project en naar aanpassingen in de procedure op dit vlak. Een andere mogelijkheid die 
volgens de Taskforce nader onderzocht moet worden is het voorrang verlenen aan projecten 
waarvan het resultaat een grote maatschappelijke impact heeft.  
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De Wiarda Beckmanstichting formuleert over de aanpassingen in de Awb het volgende: 

‘Een bestuurlijke beslissing wordt vernietigd als zij in strijd is met een wettelijk voorschrift 
of een beginsel van behoorlijk bestuur. Bij vormfouten heeft de bestuursrechter de 
mogelijkheid deze te passeren wanneer belanghebbenden daardoor niet worden geschaad 
(art. 6:22 Awb). Hiervan wordt echter sporadisch gebruik gemaakt. Een fout hoeft niet 
automatisch te leiden tot terug naar af voor het bestuur. De rechter kan op grond van art. 
6:22 Awb besluiten een vormfout te negeren, indien blijkt dat de belanghebbenden daardoor 
niet worden benadeeld. Deze mogelijkheid zou in principe altijd overwogen moeten 
worden. Wij stellen voor om de bevoegdheid die de rechter nu heeft, om te zetten in de 
verplichting dat de rechter moet motiveren waarom hij al dan niet een vormfout laat 
passeren. In bepaalde gevallen kan zo’n fout zich wellicht oplossen in het toekennen van 
een schadevergoeding. Het politiek bestuur kan daaraan de voorkeur geven als het 
bestuurlijk belang daartoe ook aanleiding geeft.’ 

Voortouw: VROM 

Planning: Per direct (agenderend) 

Beter gebruik maken van huidige mogelijkheden om procedures te versnellen 

Partijen maken in de praktijk niet altijd gebruik van in de wet geboden mogelijkheden om 
procedures te versnellen; sommige provincies maken ruim gebruik van de geboden 
mogelijkheden, maar andere provincies niet of nauwelijks. Als de provincies sneller en ruimer 
gebruik zouden hebben gemaakt van de mogelijkheid ex art. 19, lid 2 WRO, om gevallen aan te 
geven waarbij B&W vrijstelling van bestemmingsplannen mogen verlenen zonder inschakeling 
van de IRO en GS, zouden de afgelopen tijd in tal van gevallen aanzienlijk sneller 
bouwvergunningen kunnen zijn verleend. Er is een tijdwinst van minimaal 8 tot 12 weken in de 
procedure te boeken, dus is het interessant om hierop actie te ondernemen.  

De Taskforce stelt voor dat de provincies zoveel mogelijk gebruik maken van de genoemde 
mogelijkheid ex art. 19, lid 2 WRO. Dit is een aanbeveling die onmiddellijk kan worden 
geëffectueerd.  

Voortouw: Provincies 

Planning: Per direct 

4.3 De maatregelen voor het knelpunt ‘personele capaciteit gemeenten’ 

4.3.1 De maatregelen voor het knelpunt ‘personele capaciteit gemeenten’ samengevat 

De (kwantitatieve) gemeentelijke personeelsproblematiek is hardnekkig en niet op korte termijn 
oplosbaar. De Taskforce doet daarom een aantal aanbevelingen die invloed hebben op de 
personele capaciteit van gemeenten. 

1. Maatregelen om te delen in personele capaciteit 

Als belangrijkste maatregel, die op de middellange termijn is te realiseren, stelt de 
Taskforce voor om daartoe een intergemeentelijke pool in te richten met deskundigen die 
door gemeenten ingezet kunnen worden om projecten op te pakken.  

Ook zou, meer in agenderende zin, onderzocht kunnen worden of het mogelijk is om voor 
bepaalde taken de benodigde gemeentelijke inzet te beperken door certificering van (andere) 
partijen. Een onderzoek hiernaar loopt op dit moment al. 
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Natuurlijk kan ook via reguliere uitbesteding het gemeentelijk apparaat door externe 
ondersteuning worden versterkt. Nadeel daarvan is dat het gemeentelijk apparaat niet 
structureel wordt versterkt. Voorts zal uiteindelijk altijd de gemeentelijke besluitvorming 
nog via de gemeenteraad moeten plaatsvinden. 

2. Maatregelen om personele capaciteit uit te breiden 

De beschikbare personele capaciteit bij gemeenten kan op een aantal manieren worden 
vergroot, dan wel effectiever en efficiënter worden ingezet. Van groot belang acht de 
Taskforce het implementeren van maatregelen om het huidige personeel binnen te 
houden en nieuw personeel, gerelateerd aan de taken in het woningbouwproces, aan te 
trekken.  

Verder dienen er de nodige maatregelen genomen te worden om het (hoge) verzuim binnen 
de gemeenten op te lossen, zodat de gemeentelijke medewerkers ook daadwerkelijk 
beschikbaar zijn.  

3. Maatregelen om bestaande capaciteit te optimaliseren 

Voor het optimaliseren van de gemeentelijke dienstverlening en werkwijze is een goed 
opleidingsprogramma, zowel voor de korte als voor de langere termijn volgens de 
Taskforce essentieel. 

4.3.2 De maatregelen voor het knelpunt ‘personele capaciteit gemeenten’ uitgewerkt 

Intergemeentelijke pool van deskundigen  

Deskundigheid die veelal tijdelijk beschikbaar moet zijn voor een gemeente of een project, 
wordt gedetacheerd bij bijvoorbeeld een centrumgemeente of het regiobestuur/-
samenwerkingsverband en wordt via een samenwerkingsconstructie ‘uitgeleend’ aan een 
gemeente of een project. Hierdoor komt beter gekwalificeerd personeel beschikbaar voor 
klussen waarvoor tijdelijk een specifieke deskundigheid vereist is. 

De Taskforce stelt voor om te komen tot de vorming van regionale pools waarin specifieke 
gemeentelijke deskundigheid (bijvoorbeeld op het terrein van planprocessen, grondbeleid, 
inspraakprocedures, bouwkosten, bouwtechnische eisen) wordt geconcentreerd. Deze - door de 
provincies en/of gezamenlijke gemeenten (bijvoorbeeld in WGR-verband) in te stellen diensten 
- beschikken over medewerkers die ingezet kunnen worden daar waar een kwantitatief en 
kwalitatief tekort aan benodigde medewerkers bestaat. Vanuit deze diensten kunnen ten gevolge 
van schaalvoordelen verschillende deskundigheden worden ingezet in de deelnemende 
gemeenten. Deze diensten kunnen de voortgang van de diverse stedelijke projecten behartigen 
en flexibel schuiven met personeelsinzet. Dit laatste is van belang omdat een veel gehoorde 
klacht is dat met name middelgrote en kleine gemeenten onvoldoende gekwalificeerd personeel 
beschikbaar heeft. In dit verband kan gewezen worden op het voorstel van de provincie 
Groningen om binnenkort een ‘vliegende brigade’ in te stellen (een voor de gemeenten 
beschikbare pool van deskundigen voor bouwen en wonen).  

Ook stelt de Taskforce voor dat de VNG (College voor Arbeidszaken (CvA)) beziet of het 
mogelijk is om het idee van de intergemeentelijke pool als pilot te laten fungeren van het 
nieuwe Innovatiecentrum Openbaar Bestuur. 

Voortouw: VNG 

Planning: Voorjaar 2002 
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Certificering van onafhankelijke partijen 

Het certificaat geeft een garantie op een manier van werken, waarbij als uitgangspunt wordt 
gehanteerd dat als een gecertificeerde instelling een bouwplan indient dat voldoet aan de 
vigerende regelgeving, de gemeente het plan niet meer hoeft te toetsen 

Er zijn twee varianten denkbaar:  

• Certificering van een onafhankelijke partij die de toetsing van bouwplannen doet aan de 
regelgeving. Een door deze partij goedgekeurd plan hoeft door de gemeente niet meer 
getoetst te worden;  

• Certificering van de indieners van bouwplannen (ontwikkelaars, architecten, 
bouwbedrijven) zodat zij tevoren via een afgesproken methode hun plannen opstellen. In de 
werkwijze is dan geregeld dat het plan voldoet aan bepaalde criteria. Separate toetsing is 
dan niet meer nodig.  

VROM ontwikkelt op dit gebied in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers uit het 
Overleg Platform Bouwregelgeving ideeën op dit gebied: er is een conceptbeoordelingsrichtlijn 
in ontwikkeling, waarmee vervolgens praktijkproeven worden gestart. 

Voordelen die deze certificering biedt is het oplossen van (een deel van) het gemeentelijk 
capaciteitstekort en een verder gaande standaardisering in de behandeling van bouwplannen, 
waardoor de transparantie in de procesgang wordt vergroot. Wellicht kan deze certificering de 
vorm krijgen van een toetsing op de bestaande garantieinstituten. Zonodig kan op de 
certificering door het Rijk 2e lijnstoezicht worden gehouden. 

Voortouw: VROM & OPB 

Planning: Per direct (lopend) 

Uitbesteden aan externe bureaus 

Gemeenten hebben een zeer divers takenpakket, waardoor het bij de bestaande personele 
tekorten lastig is om alle taken goed uit te voeren. Het focussen op kernactiviteiten 
(corebusiness) bij gemeenten, waarbij met name aandacht gevraagd wordt voor project- en 
procesmanagement activiteiten, kan de huidige druk op de capaciteit verminderen.  

Voor project- en procesmanagement taken zijn er wellicht mogelijkheden om taken te delegeren 
aan marktpartijen, zoals de betrokken bouwbedrijven of externe (advies)bureaus. Partijen 
plaatsen hierbij wel de kanttekening dat het ontbreken van feitelijke medeverantwoordelijkheid 
voor het project bij externe bureaus kan leiden tot een beperkt commitment, indien het 
opdrachtgeverschap onvoldoende deskundig wordt ingevuld.  

Ook om bijvoorbeeld op korte termijn een aanzienlijke slag te maken in de vergunningverlening 
of in de actualisering van bestemmingsplannen kan gedacht worden aan uitbesteding (onder 
regie van de gemeenten) aan externe partijen. Kennis van gemeentelijke procedures en de 
bestuurlijke context moet daarbij gewaarborgd zijn en specifieke aandacht moet besteed worden 
aan de wijze waarop de langjarige betrokkenheid van gemeenten bij planontwikkeling en -
realisatie wordt gewaarborgd. Ook aan vragen op het gebied van concurrentievervalsing en 
mededingingsbeleid moet het hoofd worden geboden. 

Voortouw: Gemeenten en VNG 

Planning: Per direct 
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Maatregelen om de wervings- en bindingskracht van gemeentelijke werkgevers op de arbeidsmarkt 
te vergroten 

De adviescommissie Van Rijn heeft in februari 2001 het rapport ‘De arbeidsmarkt in de 
collectieve sector’ opgesteld. De conclusies en aanbevelingen van dit rapport worden in de 
gemeentelijke sector breed ondersteund.  

Het werkgeversverband van de VNG, het College voor Arbeidszaken (CvA), heeft mede naar 
aanleiding van dit rapport een aantal acties ondernomen om de positie van gemeenten op de 
arbeidsmarkt te versterken. Hieronder worden enkele bestaande activiteiten opgesomd: 

• Het A&O-fonds Gemeenten voert de arbeidsmarktcampagne ‘De gemeente, werk dat 
mensen raakt’, die tot doel heeft het imago van gemeenten te verbeteren. Daarbij is onder 
andere samenwerking gezocht met andere overheidssectoren op de vacaturewebsite 
www.werkenbijdeoverheid.nl. Gemeenten worden ook ondersteund bij hun lokale 
arbeidsmarktcommunicatie; 

• De Werkgroep Gemeentelijke Arbeidsmarkt van het CvA richt zich op versterking van het 
management en verbetering van P&O-beleid van gemeenten (best practices, benchmarking, 
workshops); 

• Er wordt een Innovatiecentrum Openbaar Bestuur opgericht, dat tot doel heeft om innovatie 
van arbeidsmarktbeleid, P&O-beleid en het management van overheidsorganisaties te 
stimuleren en goede voorbeelden uit te dragen; 

• Sociale partners in de sector gemeenten hebben middels een CAO-afspraak een belangrijke 
impuls gegeven aan het verbeteren van het strategisch opleidingsbeleid van de gemeente. 

Naast deze lopende activiteiten worden in januari 2002 opnieuw CAO onderhandelingen 
gevoerd, waarbij de situatie op de arbeidsmarkt een nadrukkelijke rol speelt. Het CvA zet in op 
positieversterkende maatregelen, zoals: 

• Marktconforme loonontwikkeling; 

• Mogelijkheid voor werkgevers om capaciteitsproblemen te verminderen door de 
arbeidsduur van bepaalde werknemers uit te breiden tot 40 uur; 

• Maatregelen ten aanzien van ziekteverzuim en reïntegratie. 

Uit het rapport van de commissie Van Rijn blijkt dat de arbeidsvoorwaarden van gemeenten 
over het algemeen marktconform zijn. Het salaris voor lager en middelbaar personeel is hoger 
of gelijk aan het salaris voor vergelijkbare functies in de marktsector. Bij de hogere 
functiegroepen kan er echter wel sprake zijn van een salarisachterstand voor ervaren 
medewerkers in specifieke beroepsgroepen.  

De secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen de vergelijking met de markt aan. Statusgevoelige 
secundaire arbeidsvoorwaarden als een lease auto en een dertiende maand worden bij de 
gemeente meestal niet verstrekt, maar als het gaat om arbeid-en-zorg faciliteiten is de gemeente 
koploper. De arbeidsvoorwaarden vormen slechts voor een beperkte groep personeel een 
probleem bij de werving. Maatwerk is gewenst. 

De keuze voor een nieuwe werkgever wordt meestal niet primair bepaald door de omvang van 
de arbeidsvoorwaarden. Soms blijkt het echter nodig te zijn om iets extra’s te doen om een 
goede sollicitant binnen te halen. Het rechtspositionele instrumentarium daarvoor bestaat al. Te 
denken valt aan de ‘arbeidsmarkttoelage’, zowel voor werving van nieuw personeel als voor de 
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binding van zittend personeel. In de praktijk blijkt dat sommige gemeenten het echter lastig 
vinden op deze manier maatwerk te leveren in arbeidsvoorwaarden. Het CvA kan de gemeenten 
hierbij ondersteunen, bijvoorbeeld door hierover een brochure uit te geven. 

Voortouw: VNG (CvA) 

Planning: 2002 

Verzuimbeperkende maatregelen 

De sociale partners in de gemeentelijke sector hebben preventie van ziekte en reïntegratie van 
arbeidsongeschikten tot de hoogste prioriteit gemaakt. Tussen sociale partners en het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in 2001 een Arboconvenant gesloten, met als 
doelstelling om het ziekteverzuim aanzienlijk terug te brengen. Speerpunten zijn onder andere 
de bestrijding van RSI en overmatige werkdruk.  

Verder verwacht het CvA dat de nieuwe Wet Verbeterde Poortwachter een positief effect zal 
hebben op reïntegratie van arbeidsongeschikten. Het CvA zal gemeenten ondersteunen bij het 
toepassen van deze wet (onder andere het opdrachtgeverschap naar reïntegratiebedrijven). 

De sociale partners zullen het onderwerp van verzuim en reïntegratie tijdens de CAO-
onderhandelingen in januari 2002 opnieuw aan de orde stellen. Waar nodig worden in de CAO 
aanvullende afspraken gemaakt. 

Voortouw: VNG (CvA) 

Planning: 2002 

Scholingsprogramma 

De gemeenten zouden via scholing hun werknemers beter kunnen voorbereiden op de huidige 
zeer complexe procesgang in uitbreidings- en transformatieprojecten. Deze programma’s 
zouden specifiek aandacht moeten besteden aan de inhoud van regelgeving en procedures en de 
systematiek van kwaliteitszorg en planning en control, maar ook zeer praktijkgericht in moeten 
gaan op het plannen van projecten en op (proces)managementvaardigheden. Het 
bewerkstelligen van een cultuuromslag (van overheidsgestuurd naar marktgericht) moet een 
belangrijk onderdeel vormen van het scholingsprogramma. 

Gemeenten zouden gezamenlijk een dergelijk opleidingsprogramma, in samenwerking met 
universiteiten en hogescholen en andere opleidingsinstituten kunnen vormgeven. De VNG 
(sector FEI in samenwerking met CvA) zal bezien op welke manier dergelijke lokale 
initiatieven centraal geïnitieerd en ondersteund kunnen worden. Een dergelijk 
opleidingsprogramma vormt bovendien voor het personeel een aantrekkelijke secundaire 
arbeidsvoorwaarde. 

Voortouw: VNG 

Planning: Vanaf 2002, effecten op lange termijn. 
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4.4 De maatregelen voor het knelpunt ‘capaciteitstekorten bij marktpartijen’ 

4.4.1 De maatregelen voor het knelpunt ‘capaciteitstekorten bij marktpartijen’ 

De Taskforce formuleert maatregelen op de volgende drie terreinen:  

1. Maatregelen UT-personeel 

Voor het UT personeel is er sprake van structurele capaciteitsproblematiek. De Taskforce 
adviseert op dit gebied om de maatregelen die geformuleerd zijn door het Ministerie van 
Economische Zaken in de ‘Arbeidsradar UT-personeel in de bouw’ te monitoren op hun 
uitvoering en effect.  

2. Maatregelen verbeterde kwaliteit personeel 

Om kwalitatieve personele knelpunten bij marktpartijen in den brede op te lossen, stelt de 
Taskforce voor om meer aandacht te besteden aan scholingsprogramma’s.  

3.  Maatregelen bij verhoogde ambitie 

De Taskforce beveelt daarnaast aan om te onderzoeken of er in de toekomst ten gevolge 
van de extra ambitie uit de Nota Mensen Wensen Wonen nieuwe personele knelpunten 
kunnen ontstaan.  

De Taskforce stelt ook voor om de toekomstige afspraken in het kader van het Tweede 
Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen te volgen op hun implicaties voor de woningbouw 
om daarmee toekomstige knelpunten in de grondstoffenvoorziening te voorkomen. 

Mogelijke maatregelen om ook deze extra ambitie op te kunnen vangen zijn het realiseren 
van een verhoogde productiviteit door het effectiever inzetten van arbeid, verdere 
industrialisatie in de bouw en door bouwprocesinnovatie en co-makership. 

4.4.2 De maatregelen voor het knelpunt ‘capaciteitstekorten bij marktpartijen’ 
uitgewerkt 

Maatregelen uit de Arbeidsradar volgen 

Voor de kaderfuncties (UT-personeel) is er op dit moment sprake van een structurele 
capaciteitsproblematiek. Het Ministerie van Economische Zaken heeft in de ‘Arbeidsradar UT-
personeel in de bouw’ deze problematiek in beeld gebracht en oplossingsrichtingen 
geformuleerd. Deze zijn in detail beschreven in bijlage H.  

In hoofdlijnen gaat het dan om de volgende typen maatregelen: 

• Voorlichting en opleiding verbeteren; 

• Uitwisseling tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren; 

• Transparanter maken van de sector door ontschotting binnen en tussen de arbeidsmarkt, 
sectoren, onderwijs en bedrijven; 

• Modern personeelsbeleid; 

• Meer aandacht voor Human Resource Management; 

• Aanpakken en voorkomen van ziekteverzuim; 

• Het effectiever inzetten van arbeid; 
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• Betere organisatie van de werkprocessen; 

• Imagoverbetering. 

De Taskforce adviseert om de implementatie van de door EZ geformuleerde 
oplossingsrichtingen te monitoren en te bezien op hun effect op de woningbouwproductie.  

Naar de mening van de Taskforce zijn het primair de marktpartijen zelf die aan zet zijn om 
dergelijke maatregelen te effectueren en de belemmeringen die zich daarbij in de praktijk 
voordoen weg te nemen.  

De overheid kan daarbij waar nodig en mogelijk faciliteren op het gebied van het verbeteren van 
de arbeidsomstandigheden (bijvoorbeeld door concrete suggesties van de Arbeidsinspectie), het 
bevorderen van de ‘binnenjaarlijkse’ continuïteit door gespreide opdrachtverlening en het 
bevorderen van maatregelen op het gebied van weerverletbestrijding, de ondersteuning van her- 
en bijscholingsprogramma’s en de ondersteuning van personeelswerving voor speciale 
doelgroepen zoals vrouwen en minderheden. 

Voortouw: Marktpartijen 

Planning: Vanaf 2002 

Scholingsprogramma’s met meer aandacht voor werkvoorbereiding, planning en management, 
regelgeving en procedures 

• Personeel dat goed op de hoogte is van de vigerende wet- en regelgeving en te volgen 
procedures is beter gefaciliteerd om samen te werken met gemeenten en is beter in staat 
goede planningen op te stellen; 

• Personeel dat goed geschoold is in de planning en voorbereiding van werkzaamheden zal 
bijdragen aan het verbeteren en versnellen van het bouwproces, en meer in het algemeen 
ook aan het imago van de bouw; 

• Personeel dat goed geschoold is op het gebied van procesmanagement is beter in staat 
complexe projecten tot een goed einde te brengen en vertragingen te voorkomen. 

• Verder zal het verbeteren van de organisatorische aspecten ook een gunstige invloed hebben 
op de arbeidsomstandigheden en daarmee op de aantrekkelijkheid van de bouw als 
werkgever, ook voor specifieke doelgroepen die nu nog nauwelijks worden bereikt. 

 
De Taskforce stelt voor dat aan bovengenoemde aspecten met voorrang aandacht wordt besteed 
in lopende of aan te passen scholingsprogramma’s. 

Voortouw: Marktpartijen 

Planning: Vanaf 2002 

Maatregelen capaciteit verhoogde ambitie 

Daarnaast beveelt de Taskforce aan om de personeelscapaciteit bij marktpartijen die benodigd is 
voor het waarmaken van de verhoogde ambitie in de woningbouwproductie, zoals gedefinieerd 
in de Nota Mensen Wensen Wonen, door marktpartijen in kaart te laten brengen, en zonodig 
tijdig de nodige maatregelen te treffen in de zin van een extra verhoogde inzet op werving of het 
verhogen van de productiviteit in de bouw.  

Tevens zal de capaciteit in de toeleverende branches tijdig moeten worden verhoogd (zie ook 
bijlage D). De Taskforce stelt op dit vlak voor om de toekomstige afspraken in het kader van het 
Structuurschema Delfstoffen te volgen op hun implicaties voor de woningbouw, bijvoorbeeld 
op de punten zoals die door de NVTB zijn beschreven in bijlage D. 
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Voortouw: Marktpartijen 

Planning: Vanaf 2002 

Maatregelen verbeterde productiviteit 

• Arbeid effectiever inzetten. Arbeid kan effectiever worden ingezet door personeel flexibel in 
te zetten (bv. bouwplaatspersoneel dat in de WAO dreigt te geraken in zetten bij de 
werkvoorbereiding), door arbeidstijdverlenging (bv. door een andere vakantieplanning, 
waarmee het aantal onwerkbare dagen kan worden teruggedrongen) en door werken in 
deeltijd meer en beter mogelijk te maken (zal leiden tot een hogere gemiddelde 
arbeidsproductiviteit per arbeidsuur). Genoemde maatregelen maken al onderdeel uit van de 
lopende pilot Loopbaanproject Bouw in Noord-Holland (een gezamenlijk initiatief van 
werkgevers en werknemers).  

• Impulsen voor verdere industrialisatie in de bouw. Een aantal lopende impulsen voor 
industrialisatie in de bouw kan versterkt worden door: 

• Het leveren van maatwerk op industriële wijze; 
• Het verplaatsen van grote delen van de bouwproductie van de bouwlocatie naar de 

fabriek, waarmee de mogelijkheden voor arbeidsbesparend bouwen aanmerkelijk 
worden vergroot; 

• Het verbeteren van de logistieke processen, waardoor het aanwezige arbeidspotentieel 
optimaal kan worden ingezet. 

• Bouwprocesinnovatie en co-makership. 

• Met nieuwe contactvormen in de bouw die gericht zijn op meer samenwerking en het 
vermijden van overdrachtsverliezen, kan dubbel werk worden vermeden; 

• De integratie van ontwerp en uitvoering levert meer kwaliteit en snellere doorlooptijden 
en werkt als zodanig arbeidsbesparend; 

• Snellere doorlooptijden in de voorbereiding en uitvoering maken het mogelijk om vraag 
en aanbod beter op elkaar af te stemmen, waardoor continuïteit in de werkzaamheden 
wordt bevorderd en minder pieken en dalen optreden, ook in de capaciteitsbehoefte. 

Ook bij deze maatregelen zijn de marktpartijen zelf in principe aan zet. Echter meer nog dan bij 
de voorgaande maatregelen, kan de overheid hierbij een faciliterende functie vervullen. Te 
denken valt in dit kader aan het in samenwerking met de bouw werken aan een strategie voor 
het verbeteren van het bouwproces en de toepassing daarbij van ICT (bijvoorbeeld door de inzet 
van de Adviesraad Technologie Beleid, ARTB), bij het aanbesteden van werken niet alleen het 
object maar ook het proces aanbesteden op basis van prestatie-eisen, het stimuleren van 
scholingsprogramma’s gericht op kwaliteitsverbetering, samenwerking in de bouwketen en 
verbeterde planning en sturing, de ondersteuning van experimenten waarmee nieuwe, 
arbeidsbesparende technieken een betere kans krijgen op marktintroductie en meer aandacht 
richten op de levensduurkosten van bouwwerken dan op de initiële kosten als voorwaarde voor 
kwaliteitsverbetering van objecten en processen. 

De Taskforce stelt voor dat de projectontwikkelaars, de ontwikkelende bouwers en de 
bouwbedrijven verdere uitwerking geven aan de genoemde elementen van bouwprocesinnovatie 
en comakership. 

Voortouw: Marktpartijen 

Planning: Vanaf 2002 
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Hoofdstuk 5: Samenvatting, aanbevelingen en maatregelen 

In de afgelopen periode is het achterblijven van de woningbouwproductie regelmatig in het 
nieuws geweest. Dit achterblijven resulteert in een vermindering van het aantal opgeleverde 
woningen ten opzichte van de beleidsdoelstellingen. Het maatschappelijk belang van 
nieuwbouw en herstructurering van wijken raakt er door in het geding. De wachtlijsten voor 
woningen in de steden worden langer, de doorstroming stagneert. Voor bouwpartijen ontstaan 
problemen in de continuïteit van hun bedrijfsvoering. 

Om te onderzoeken welke maatregelen genomen zouden kunnen worden om de knelpunten in de 
woningbouwproductie te verminderen of weg te nemen, is een Taskforce Woningbouwproductie 
ingesteld. Deze Taskforce, bestaande uit vertegenwoordigers van bij het woningbouwproces 
betrokken partijen, schetst in dit rapport de problematiek (een cijfermatig beeld van de 
stagnatie en een analyse van de achterliggende knelpunten) en de door haar voorgestelde 
maatregelen. 

5.1 De stagnerende woningproductie 
Het achterblijven van de woningbouw is zichtbaar in het teruglopend aantal verleende 
bouwvergunningen en in de feitelijk gerealiseerde woningen. Niet het aantal woningen dat 
ergens in het planproces verkeert, is daarbij het probleem, maar de tijd die de gemiddelde 
woning in deze pijplijn doorbrengt. Het herziene rijksbeleid uit de Nota Mensen Wensen 
Wonen, dat door betrokken partijen wordt onderstreept, kan met het huidige productieniveau 
niet worden uitgevoerd. De uitbreiding van de woningvoorraad in de grootstedelijke regio’s en 
met name de sloop/nieuwbouw in het kader van de herstructurering blijven achter bij de 
beleidsdoelen. 

5.2 Knelpunten benoemd 
De oorzaken van de stagnatie zijn divers. De Taskforce duidt de complexiteit van het 
bouwproces, waaronder de complexe regelgeving en procesgang en de moeizame 
onderhandelingen tussen partijen, en een gebrek aan continuïteit en transparantie, alsmede de 
onvoldoende beschikbaarheid van professionals, aan als hoofdoorzaken van de vertraging in de 
woningbouwproductie. Zij wijst ook op de veranderde context: de woningbouw is niet langer 
overwegend een object van centrale aansturing door de rijksoverheid. Als gevolg van de 
decentralisatie en de afgenomen rijkssubsidies dragen de gemeenten zelf de 
verantwoordelijkheid voor het woningbouwproces en is er meer ruimte gekomen voor de 
marktwerking, zij het dat de woningbouw geen volledig marktobject is geworden. Alle partijen 
hebben daardoor een andere rol gekregen en deze rollen zijn op dit moment, zowel binnen de 
organisaties als in de relatie met de andere betrokkenen nog niet volledig helder. Bovendien 
heeft de Taskforce de indruk dat de woningbouw zowel op landelijk als op lokaal niveau minder 
hoog op de maatschappelijke agenda staat.  

Om concrete maatregelen te kunnen formuleren heeft de Taskforce binnen dit speelveld vier 
knelpunten nader uitgewerkt: 

1. Beleid en regelgeving 

• Veelheid en complexiteit van regelgeving 
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• Ondoorzichtigheid van regelgeving 

• Verandering van regelgeving 

2. Lokale procedures en procesgang 

• Ondoorzichtigheid en traagheid procedures 

• Onduidelijkheid over de rolverdeling 

• Afstemming en onderhandelingen 

• Draagvlak 

• Communicatie 

3. Personele capaciteitstekorten bij gemeenten 

• Kwalitatieve tekorten 

• Kwantitatieve tekorten 

4. Personele capaciteitstekorten bij marktpartijen 

• Bouwplaatspersoneel 

• UTA-personeel 

• Toekomstige tekorten 

5.3 Maatregelen in beeld 
Per knelpunt heeft de Taskforce een aantal maatregelen geformuleerd. Deze maatregelen zijn in 
tabel 5.1 weergegeven. Deze maatregelen zijn deels nieuw, deels borduren ze voort op al 
ingezette trajecten. Een aantal maatregelen kan op korte termijn (binnen een jaar) effect 
sorteren, andere zijn meer agenderend van karakter en hebben naar verwachting pas op de 
langere termijn een structureel effect op de bouwproductie. Dit betekent echter niet dat deze 
maatregelen ook pas op langere termijn ingezet moeten worden: er kan direct begonnen worden 
met het uitwerken ervan en het onderzoeken van de mogelijkheden voor implementatie, echter 
de Taskforce denkt dat deze uitwerking enige tijd zal vergen. Voor elk van de maatregelen doet 
de Taskforce een voorstel voor de partij die het voortouw voor de uitvoering van de maatregel 
zou moeten nemen en op welk moment de actie ingezet moet worden. 

De Taskforce beveelt aan de voorgestelde maatregelen met name in de grootstedelijke gebieden 
en de middelgrote steden te effectueren. Daar kan immers het grootste effect verwacht worden, 
aangezien de woningbouwproductie er op dit moment het meest stagneert. 

De oplossingsrichtingen kunnen worden verdeeld in 3 soorten maatregelen. In de eerste plaats 
de maatregelen die er op gericht zijn om op korte termijn de terugval in de bouwproductie een 
halt toe te roepen. In de tweede plaats gaat het om maatregelen die, na enige voorbereiding, 
effect sorteren op middellange termijn. De derde categorie bestaat uit maatregelen die pas op de 
langere termijn tot resultaat kunnen leiden (tabel 5.2). 

5.4 De belangrijkste maatregelen 
De Taskforce onderscheidt op grond van de mate waarin ze de woningbouwproductie kunnen 
versnellen en de mate waarin ze als vernieuwend kunnen worden beschouwd, de volgende acht 
maatregelen als belangrijkste: 
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1 Het belang van de woningbouw versterken;  

Het belang van de woningbouw moet in maatschappelijke afwegingsprocessen ten opzichte 
van andere belangen een sterkere positie krijgen. Bij het invoeren van nieuwe regelgeving 
moeten de effecten op de voortgang van de woningbouwproductie worden geëxpliciteerd en 
meegewogen. 

2 Aanjagen van woningbouw via een tijdelijke eenheid; 

Het instellen van een eenheid van ervaringsdeskundigen die de grootste Vinexlocaties waar 
vertraging is opgetreden onder de loep neemt, het gevolgde proces beschrijft, acties 
voorstelt en relevante kennis ter beschikking stelt aan alle bij de bouw betrokken partijen. 

3 De intergemeentelijke pool van deskundigen; 

Het verminderen van het capaciteitsgebrek bij gemeenten door een 
samenwerkingsconstructie op te zetten op bepaalde deskundigheidsgebieden, waarbij men 
een groep van deskundige ambtenaren ‘deelt’. 

4 Het beter afbakenen van taken en bevoegdheden tussen markt en overheid; 

Maatregelen die de onderlinge taakverdeling en samenwerking betreffen, zoals het scherper 
formuleren en afbakenen van de gemeentelijke regierol, het vastleggen van afspraken over 
samenwerking en wederzijdse prestaties (WOM’s) en het institutionaliseren van 
samenwerkingsverbanden. 

5 De herstructureringszones; 

Het aanwijzen van gebieden waarvoor vrijstelling van bepaalde regelgeving, stroomlijning 
van procedures en extra bevoegdheden van gemeenten mogelijk zijn. 

6 Het (sluitend) wettelijk kader voor gemeentelijke beleid ten aanzien van kwaliteit; 

Het onderzoeken van de mogelijkheid om te komen tot een limitatieve opsomming van de 
punten waarop en de diepgang waarmee de gemeente kwaliteitseisen kan stellen op het 
gebied van de woningbouw. 

7 Het verkorten van de voorbereidingsfase van besluiten; 

Een aantal maatregelen die de voorbereiding van formele besluiten door bestuursorganen 
verkort door slim procesmanagement en enkele aanpassingen van wettelijke 
procedurevereisten 

8 De werkwijzer woningbouw; 

Door middel van een interactief ‘handboek’ een overzicht bieden van de van toepassing 
zijnde procedures. 

5.5 Aanbevelingen met betrekking tot de informatiebehoefte 
Naast de gepresenteerde maatregelen bij de verschillende knelpunten, formuleert de Taskforce 
een aantal aanbevelingen met betrekking tot de behoefte aan achterliggende cijfers en prognoses 
over de woningbouwproductie: 

1 De Taskforce beveelt aan dat VROM, de marktpartijen, de provincies en VNG in 2002 een 
gezamenlijke eenduidige methode ontwikkelen voor de Woningbouwprognoses, zodat er zo 
spoedig mogelijk door partijen met dezelfde ramingsgegevens gewerkt kan worden. 
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2 De Taskforce stelt voor te bezien of nader statistisch inzicht verkregen kan worden in het 
niveau van geplande en in voorbereiding zijnde woningen voor vervangende nieuwbouw. 
Ook voor het volgen van de feitelijke ontwikkelingen op het punt van sloop/onttrekking en 
vervangende nieuwbouw zou een aanvullende monitor ontwikkeld moeten worden. 

3 De Taskforce beveelt aan dat, bij het operationaliseren van locatiecapaciteit voor wonen in 
nieuwe of te herziene streekplannen voor de lange(re) termijn, tot 2010 / 2015, rekening 
wordt gehouden met ruimtereserveringen op het niveau van het hoge scenario voor de 
ruimtevraag naar wonen uit de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening. Op die wijze kan, 
tussentijds en waar nodig, tijdig worden voorgesorteerd op aanvullende plancapaciteit waar 
de actuele woningbehoefteontwikkeling dat eventueel nodig maakt. 

4 De Taskforce beveelt aan dat nader onderzoek wordt gedaan naar de feitelijke oorzaken van 
het stuwmeereffect in de verschillende fasen van het woningbouwproces. Het gaat daarbij 
dus om het bepalen van de omvang en de doorlooptijd van het ‘onderhanden werk’, zowel in 
de ontwerp- als in de uitvoeringsfase. Bedrijfseconomische afwegingen dienen in dit 
onderzoek meegenomen te worden als een logische consequentie van meer marktwerking in 
de woningbouw. 

5.6 Maatregelen en aanbevelingen in het speelveld geplaatst 
De gespecificeerde maatregelen dragen gezamenlijk bij aan het verminderen van de 
complexiteit van het bouwproces, het gebrek aan continuïteit en transparantie, en aan de 
onvoldoende beschikbaarheid van professionals. Een aantal maatregelen is bovendien specifiek 
gericht op het tegengaan van vertraging op herstructureringslocaties. Tabel 5.3 relateert de 
maatregelen en aanbevelingen van de Taskforce aan de rode draad in de knelpunten. 

5.7 Implementatie van de maatregelen 
Daarnaast stelt de Taskforce voor om een werkgroep in te stellen die verantwoordelijk is voor 
de implementatie en de voortgang van de in dit rapport gedane maatregelen en aanbevelingen. 
De in te stellen werkgroep, die kan bestaan uit de huidige deelnemers aan de Taskforce, zou een 
sturende en coördinerende taak moeten vervullen in de uitwerking en uitvoering van de 
voorgestelde maatregelen. Zij bewaakt tegelijkertijd de samenhang en afstemming van de 
maatregelen en draagt zorg voor een periodieke evaluatie van de resultaten van de activiteiten. 
Deze evaluatie wordt dan voorgelegd aan het gezamenlijk bestuurlijk overleg, waarin alle 
betrokken partijen vertegenwoordigd zijn. De werkgroep zou direct na het bestuurlijk overleg in 
januari ingesteld kunnen worden. De werkgroep zou eind 2002 voor de eerste maal over de 
voortgang kunnen rapporteren. De Taskforce beveelt aan om eens per jaar, te beginnen eind 
2002, onder leiding van de staatssecretaris een bestuurlijk overleg te organiseren waarin de 
voortgang van de in dit rapport opgenomen acties te bespreken.  

5.8 De maatregelen geordend 
De hiervoor geschetste maatregelen zijn verschillend van aard. Geen van de 
oplossingsrichtingen is het panacee voor alle kwalen maar in samenhang geven ze naar het 
oordeel van de Taskforce een stevige aanzet naar een meer beheersbaar en transparant 
woningbouwproces.  

In schema 5.4 is per maatregel zowel het verwachte directe effect op de gesignaleerde 
knelpunten aangegeven, als indirecte effecten op andere knelpunten. 
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Tabel 5.1 Overzicht maatregelen Taskforce 

Maatregel Voortouw Planning (start 
activiteiten) 

Beleid en regelgeving   
1 Wettelijk kader gemeentelijke eisen 

Limitatieve opsomming van kwaliteitseisen die gemeente kan stellen 
aan de woningbouw 

VROM Onderzoek vanaf 2002 
(agenderend) 

2 Herstructureringszones 
Aanwijzen van gebieden waarvoor (deels) vrijstelling regelgeving, 
stroomlijning procedures en extra bevoegdheden gemeenten mogelijk 
is 

VROM Experimenten midden 
2002; formele 
ingangsdatum ISV-2 = 1 
januari 2005 

3 Follow-up aanpak Stad en milieu 
Aanpak Stad en Milieu (afwijken van bestaande normen) bezien op 
bruikbaarheid voor herstructurering 

VROM Onderzoek in 2002 

4 Vereenvoudiging regelgeving 
Waar mogelijk regelgeving vereenvoudigen 

VROM Per direct (lopend) 

5 Praktijkimplicaties nieuwe regelgeving 
Nieuwe regelgeving bezien op gevolgen voor woningbouwproductie 

VROM, provincies en 
gemeenten 

Per direct 

6 Stroomlijning inwerkingstredingsmomenten 
Alle (wijzigingen in) regelgeving voor de bouw op één moment in 
werking laten treden 

VNG en provincies Medio 2002 

7 Overgangsbepalingen 
Mogelijkheden voor overgangsregelingen verruimen 

VROM Onderzoek vanaf 2002 

8 Toegankelijk maken van regelgeving 
Bijvoorbeeld Internetsite met bouwregelgeving 

VROM en VNG Per direct (lopend) 

Lokale procedures en procesgang   
1 Werkwijzer woningbouw 

Interactief ‘handboek’ met overzicht van van toepassing zijnde 
procedures 

VNG Start begin 2002, gereed 
eind 2002 

2 Tijdelijke eenheid 
Deskundigen die vertraging onderzoeken en acties voorstellen 

VROM Start februari 2002 

3 Taken en bevoegdheden verhelderen 
Invulling regierol gemeenten verhelderen, sluiten van convenanten 
met wederzijdse afspraken, institutionaliseren van 
samenwerkingsverbanden 

VNG 2002 – 2003 

4 Interne kwaliteitszorg bij gemeenten 
Onduidelijkheden over taken en bevoegdheden binnen gemeente 
opheffen 

VNG Vanaf 2002 (lopend) 

5 Volgen voortgang convenant grondmethodiek 
Monitoren van het nakomen van de gemaakte afspraken 

VROM Per direct 

6 Tijdige voorbereiding plancapaciteit 
Tijdig opnemen van woningbouwreserves in streekplannen 

Provincies en 
kaderwetgebieden 

Vanaf 2002 

7 Harde afspraken infrastructuurprojecten 
Vinac-plannen vooraf voorzien van afspraken over bijbehorende 
infrastructuur (overheden onderling) 

Provincies, 
gemeenten en VROM 

Per direct (lopend) 

8 Goede voorbereiding MIT-aanvraag + 
projectbeschrijving 
Goede voorbereiding door gemeenten voorkomt vertraging 

Gemeenten Vanaf 2002 

9 Verkorten voorbereidingsfase besluiten 
Set maatregelen die voorbereiding verkort door slim 
procesmanagement en aanpassing van wettelijke procedurevereisten 

VROM Onderzoek vanaf 2002  

10 Herevaluatie toetsing en impact vormfouten 
Set maatregelen die doorlooptijd bezwaar- en beroepsprocedures 
verminderen 

VROM Onderzoek vanaf 2002 

11 Beter gebruik huidige mogelijkheden procedures 
versnellen 
Provincies kunnen mogelijkheden ex artikel 19 beter gebruiken 

Provincies en IPO Per direct (lopend) 
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Maatregel Voortouw Planning (start 

activiteiten) 
Personele capaciteitstekorten bij gemeenten   
1 Intergemeentelijke pool van deskundigen 

Samenwerkingsconstructie waarbij deskundigen ‘gedeeld’ worden 
VNG Voorjaar 2002 

2 Certificering van onafhankelijke partijen 
Gecertificeerde instellingen bouwplannen laten toetsen of opstellen 
ter ontlasting van de gemeenten 

VROM & OPB Per direct (lopend) 

3 Uitbesteden aan externe bureaus 
Gemeentelijke taken (deels) delegeren aan externe partijen onder 
toezicht van gemeenten 

Gemeenten en VNG Per direct (lopend) 

4 Wervings- en bindingskracht vergroten 
Acties om de positie van gemeenten op de arbeidsmarkt te 
versterken. 

VNG (CvA) Vanaf 2002 (lopend) 

5 Verzuim beperkende maatregelen 
Maatregelen ter preventie van ziekte en ten behoeve van de 
reïntegratie van arbeidsongeschikten 

VNG (CvA) Vanaf 2002 (lopend) 

6 Scholingsprogramma 
Opleidingsprogramma voor gemeentelijke medewerkers om 
competenties af te stemmen op huidige complexe procesgang 

VNG Vanaf 2002 

Personele capaciteitstekorten bij marktpartijen   
1 Maatregelen arbeidsradar volgen 

‘Arbeidsradar’ formuleert maatregelen op het gebied van de 
arbeidsmarkt voor marktpartijen. De uitwerking ervan dient gevolgd te 
worden. 

Marktpartijen Vanaf 2002 

2 Scholingsprogramma 
Opleidingsprogramma met specifieke aandacht voor 
werkvoorbereiding, planning en management, regelgeving en 
procedures.  

Marktpartijen Vanaf 2002 

3 Personeelscapaciteit verhoogde ambitie 
Onderzoek naar implicaties van verhoogde beleidsambities voor 
personele en materiële capaciteit 

Marktpartijen Onderzoek in 2002 

4 Verbeterde productiviteit 
Effectiever inzetten van arbeid, verdere industrialisatie en 
bouwprocesinnovaties om kwantitatieve personele capaciteitsvraag in 
de bouw te beperken. 

Marktpartijen Per direct (lopend) 
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Tabel 5.2: Termijn van effect van de maatregelen 

Knelpunt Korte termijn Middellange termijn Lange termijn
(< 1 jaar) (1 - 2 jaar) (>2 jaar)

I. Regelgeving & Beleid Toegankelijk maken 
regelgeving

Wettelijk kader gemeentelijke 
regelgeving

Stroomlijning 
inwerkingstredingsmomenten 
regelgeving

Herstructureringszones

Voortzetting Stad en Milieu 
experimenten

Overgangsbepalingen

Vereenvoudiging regelgeving

Praktijkimplicaties regelgeving 
beschouwen

II. Procedures & procesgang Aanjaageenheid grote locaties Werkwijzer Woningbouw Herevaluatie toetsing en 
impact vormfouten

Beter gebruik maken van 
vrijstellingsmogelijkheden 
bestemmingsplannen

Taken & bevoegdheden 
verhelderen

Tijdige voorbereiding 
plancapaciteit

Vereenvoudigen/ versnellen MIT-
procedure

Interne kwaliteitszorg 
gemeenten verbeteren

Volgen voortgang convenant 
Grondbeleid

Goede voorbereiding MIT-
aanvraag en projectbeschrijving

Bekorting voorbereidingsfase 
besluiten

Harde afspraken over 
infrastructuurprojecten

III. Personeelstekorten gemeenten Uitbesteden van taken Intergemeentelijke pools met 
deskundigen

Certificering onafhankelijke 
partijen

Wervings en bindingskracht 
vergroten

Scholingsprogramma's onder 
andere planning & mgt

Verzuimbeperkende 
maatregelen

IV. Personeelstekorten bouw Maatregelen arbeidsradar volgen Scholingsprogramma

Personeelscapaciteit 
verhoogde ambitie
Verbeterde productiviteit

Effectiviteit maatregelen
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Tabel 5.3 Maatregelen en aanbevelingen geordend naar rode draad 
Knelpunt Maatregelen 
Verminderen van de complexiteit • Vereenvoudiging regelgeving  

• Taken en bevoegdheden gemeenten verhelderen  

• Interne kwaliteitszorg bij gemeenten 

• Gevolgen herziening WRO voor woningbouwproductie 

beperken 

• Gevolgen Nota Grondbeleid volgen  

Versoepelen van de onderhandelingen op 
lokaal niveau 

• Wettelijk kader gemeentelijke regelgeving  

• Volgen voortgang convenant grondmethodiek  

Verbeteren continuïteit • Tijdige voorbereiding plancapaciteit  

• Praktijkimplicaties regelgeving  

• Stroomlijning inwerkingtredingsmomenten  

• Overgangsbepalingen  

• Verkorten voorbereidingsfase besluiten 

• Harde afspraken over infrastructuurprojecten 

• Goede voorbereiding MIT-aanvraag en 

projectbeschrijving 

• Herevaluatie toetsing impact vormfouten 

• Beter gebruik huidige mogelijkheden om procedures te 

versnellen 

Verbeteren transparantie • Toegankelijk maken van regelgeving 

• Werkwijzer woningbouw 

• Eenduidige methode voor woningbouwprognoses 

• Inzicht in niveau geplande en in voorbereiding zijnde 

vervangende nieuwbouw 

• Onderzoek achtergronden pijplijn / onderhanden werk 

Beschikbaarheid professionals • Intergemeentelijke pool van deskundigen 

• Certificering van onafhankelijke partijen 

• Uitbesteden aan externe bureaus 

• Wervings- en bindingskracht vergroten 

• Verzuimbeperkende maatregelen 

• Scholingsprogramma’s gemeenten & marktpartijen 

• Maatregelen arbeidsradar volgen 

• Verbeterde productiviteit 

Tegengaan vertraging op 
herstructureringslocaties 

• Herstructureringszones 

• Follow-up aanpak stad en milieu 

Vertraging in woningbouwproductie 
algemeen tegen gaan 

• Aanjaageenheid woningbouw (ook voor 

uitbreidingslocaties) 

Toekomstige vertragingen voorkomen • Ruimtereserveringen hoog scenario 5e Nota RO in 

streekplannen (2010/2015) 

• Onderzoek personeelscapaciteit verhoogde ambitie 
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Tabel 5.4 Maatregelen en knelpunten gerelateerd 
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Wettelijk kader gemeentelijke regelgeving + + o o o o o
Herstructureringszones + o o o o
Voortzetting aanpak Stad en milieu + o o o o
Praktijkimplicaties nieuwe regelgeving + o o
Vereenvoudiging regelgeving + + o o o +
Stroomlijning inwerkingstredingsmomenten o + o
Overgangsbepalingen o + + o o o
Toegankelijk maken van regelgeving o + o + o o o

Werkwijzer woningbouw o o + + + + + o o
Tijdelijke aanjaageenheid o o + + + o
Taken en bevoegdheden verhelderen o o + + o o o o
Interne kwaliteitszorg bij gemeenten + + + o
Volgen voortgang convenant grondmethodiek o + +
Tijdige voorbereiding plancapaciteit + +
Harde afspraken infrastructuurprojecten + +
Goede voorbereiding MIT-aanvraag en projectbeschrijving + o
Bekorting voorbereidingsfase besluiten + + + o
Herevaluatie toetsing en impact vormfouten +
Beter gebruik huidige mogelijkheden procedures versnellen + o

Intergemeentelijke pool van deskundigen o o +
Certificering van onafhankelijke partijen +
Uitbesteden aan externe bureaus +
Wervings- en bindingskracht vergroten + +
Verzuim beperkende maatregelen +
Scholingsprogramma o o o + o

Maatregelen arbeidsradar volgen +
Scholingsprogramma o o + +
Personeelscapaciteit verhoogde ambitie o o +
Verbeterde productiviteit o o +

Legenda
+ = maatregel heeft directe invloed op dit knelpunt
o = maatregel heeft indirecte invloed op dit knelpunt

Knelpunten

Beleid en regel-geving Lokale procedures en procesgang
Personeel 
gemeenten Personeel markt
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Bijlage A: Deelnemers Taskforce 
 

Naam Organisatie 

Drs. J.W.M. Simons  Voorzitter; onafhankelijk 

Mr. G.R. de Goede VNG 

Drs. C.van Ginneken VNG (Stedelijke Woningdienst Amsterdam) 

Drs. J.E. Schoemaker IPO (Provincie Utrecht) 

Ir. P.J.M. Schumacher AVBB 

Drs. Ing. J. Fokkema Neprom 

Drs. N. Rietdijk NVB 

Drs. F.J.W. van Blokland BouwNed 

Drs. E. Wilke Aedes 

Drs. J.P. Darwinkel NVM 

Ir. A. Hoelen Onafhankelijk 

Mr. E.L.J. van Hal Toeleveranciers (NVTB) 

Drs. M.J. Gordijn Ministerie van VROM 

Mr. M. van der Klooster Ministerie van VROM 

Drs. W.W. Jansen Ministerie van VROM 

Drs. O.H. de Graaff Secretaris, ministerie van VROM 
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Bijlage B: Achterliggende cijfers 
B1. Overzicht geprognotiseerde woningbouw (uitbreiding) 2001-20043 

Tabel B1. Overzicht geprognotiseerde woningbouw (uitbreiding) 2001 – 2004 

Gebied 2001 2002 2003 2004 
Kaderwetgebied     
Twente 1.750 1.650 1.500 1.550 
Kan 2.800 3.600 4.800 4.900 
BRU 4.600 5.900 5.900 5.900 
Haaglanden 5.400 5.400 5.400 5.400 
SRR 5.900 5.900 5.900 5.900 
SRE 2.900 3.000 3.000 2.600 
ROA 7.900 10.900 10.900 10.900 
Totaal 
Kaderwetgebieden 

31.250 36.350 37.400 37.150 

     
Totaal overige 
stadsgewesten 

15.600 17.650 16.900 16.400 

     
Overige gebieden  
buiten de stedelijke 
regio’s 

    

Groningen 950 1.200 1.200 1.200 
Friesland 1.550 1.550 1.550 1.550 
Drenthe 1.650 1.550 1.700 1.700 
Overijssel 1.500 1.450 1.950 2.000 
Gelderland 5.200 5.250 5.250 5.250 
Utrecht 1.000 1.800 1.650 1.400 
Noord-Holland 1.600 1.800 1.800 1.800 
Zuid-Holland 2.200 2.200 2.200 2.200 
Zeeland 800 800 800 800 
Noord-Brabant 4.150 4.150 4.150 4.150 
Limburg 1.900 2.900 2.900 2.900 
Flevoland 1.650 1.650 1.650 1.650 
Totaal overige gebieden 
buiten de stedelijke 
regio’s 

24.150 26.300 26.800 26.600 

     
Totaal Nederland 71.000 80.000 81.000 80.000 

 

                                                 
3 (bron: planningscijfers gemeenten en provincies, 2001) 
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B2. Aanwezige planologische restcapaciteit tot 2005 per provincie, onderverdeeld in 
stadsgewesten en overige gebieden. 

Tabel B2. Productie + prognose 1995-2005 afgezet tegen de streekplancapaciteit 1995-2005 

Kaderwetgebieden en 
stadsgewesten binnen de 
provincie  

Productie en prognose 1995-
2005 volgens UVV 
monitoring in de 
stadsgewesten 

Streekplancapaciteit 
in de stadsgewesten 

1995-2005 

Restcapaciteit 
tot 2005 inde 

stadsgewesten 

Groningen 5.700 4.500 1.200 
Friesland 7.000 8.000 1.000 
Drenthe 4.500 3.500 - 1.000 
Overijssel 15.000 28.000 13.000 
Gelderland 40.000 47.000 7.000 
Utrecht 54.000 61.000 9.000 
N-Holland 120.000 101.000 - 19.000 
Z-Holland 118.000 128.000 10.000 
Zeeland 2.600 2.700 100 
N-Brabant 67.000 75.000 8.000 
Limburg 21.000 20.000 - 1.000 
Flevoland * 30.000  
Subtotaal stedelijke regio’s 455.000 509.000 28.000 

 

Overige gebieden binnen de 
provincie 

Productie en prognose 1995-
2005 volgens UVV 
monitoring in rest provincie 

Streekplancapaciteit in 
buitengebied 1995-2005 

Restcapaciteit 
tot 2005 in de 
buitengebied 

Groningen 12.000 6.500 + - 5.500 
Friesland 19.000 18.000 - 1.000 
Drenthe 17.500 20.000 2.500 
Overijssel 22.000 21.000 - 1.000 
Gelderland 52.000 48.000 - 4.000 
Utrecht 16.000 16.000 0 
N-Holland 18.000 17.000 - 1.000 
Z-Holland 26.000 27.000 1.000 
Zeeland 10.000 9.500 - 500 
N-Brabant 48.000 47.000 - 1.000 
Limburg 25.000 25.000 0 
Flevoland 17.000 13.000 - 4.000 
Subtotaal overige gebieden 283.000 268.000 -15.000 
Totaal Nederland 738.000 777.000 13.000 
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Bijlage C: Het bouwproces ontleed 
Het bouwproces is een ingewikkeld proces, waarbij op vele punten vertragingen kunnen 
optreden. Om duidelijker aan te kunnen geven op welk moment eventuele knelpunten zich 
kunnen voordoen, onderscheidt de Taskforce een drietal hoofdfasen in het bouwproces: 

• Beleidsvorming en locatieontwikkeling; 

• Ontwikkeling en afwikkeling bouwplan; 

• Bouwrealisatie. 

In onderstaand schema wordt weergegeven welke deelprocessen er per hoofdfase te 
onderscheiden zijn en welke partijen hiervoor verantwoordelijk, dan wel bij betrokken zijn: 

Tabel C1: Hoofdfasen in het bouwproces, belangrijkste spelers en betrokkenen 

Fase Beleidsvorming & 
locatieontwikkeling 

Ontwikkeling en 
vergunningverlening 

bouwplan 

Bouwrealisatie 

Deelprocessen • Beleidsontwikkeling & wet- en 
regelgeving (trekker: rijk) 

• Streekplan (trekker: 
provincie) 

• Structuurplan (trekker: 
gemeente) 

• Bestemmingsplan (trekker: 
gemeente) 

• Grondverwerving en 
ontruiming (trekker: private 
partijen en gemeenten) 

• Contractvorming gemeenten - 
markt 

• Bouwplan (trekker: 
private partijen) 

• Vergunningverlening 
(trekker: gemeente)  

• Bouwverordening, 
kapverordening en 
dergelijke (trekker: 
gemeente) 

• Aanbesteding 

• Uitvoering 
bouwplan (trekker: 
private partijen) 

Belangrijkste spelers Rijk, provincie, gemeente Gemeente & bouwpartijen Bouwpartijen 

Belangrijkste 
betrokkenen / 
belanghebbenden 

Bouwpartijen, burgers Burgers Gemeenten, burgers 

In het lokale bouwproces zijn daarbinnen 5 stappen of momenten te onderscheiden, die 
tezamen de pijplijn van de woningbouw vormen. Deze hieronder beschreven stappen kunnen 
gerelateerd worden aan de 3 hierboven beschreven fasen: 

Beleidsvorming en locatieontwikkeling 

Stap 1 De fase begint met het moment dat de gemeente het voornemen kenbaar maakt om 
locaties en woningen te realiseren, veelal eerst met een ruimtelijke visie, structuurplan en 
dergelijke of een globaal bestemmingsplan, in feite wordt in deze fase het ruimtelijk 
ordeningsaspect behandeld. Companen noemt een vertraging van 5 maanden ten opzichte van 
de (wettelijk verplichte of door gemeenten geplande) doorlooptijd bij zowel structuurplan als 
bestemmingsplan. Bij deze fase hoort ook de grondverwerving/ontruiming. 

Tussen stap 1 en stap 2 vindt de contractvorming tussen gemeente en marktpartij(en) plaats.  
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Stap 2   

In deze fase worden door de opdrachtgevers voor de bebouwing van een locatie (gemeenten, 
corporaties, ontwikkelaars) aan architectenbureaus de opdrachten gegeven om de woningen te 
ontwerpen. Dit moment zegt iets over hoeveel woningen ‘veilig’ de RO fase zijn doorgekomen 
en waarover op dat moment voldoende zekerheid bestaat om een opdracht te verstrekken. 

Ontwikkeling en vergunningverlening bouwplan 

Stap 3  Dit is de fase waarin de ontwerpen worden gemaakt en die uiteindelijk moeten leiden 
tot het aanvragen en afgeven van bouwvergunningen hiervoor. Companen geeft aan dat in deze 
bouwplanfase (van ontwerp tot bouwvergunning) zo’n 3 tot 5 maanden vertraging ontstaat ten 
opzichte van de gemiddelde door gemeenten gehanteerde planning. Hier ontstaat een stuwmeer 
aan plannen die niet binnen een jaar tot verlening van een bouwvergunning leiden. 

Bouwrealisatie 

Stap 4 Nadat de bouwvergunning is afgegeven bevindt de woning zich in de fase van 
realisatie, deze duurt tot aan de oplevering. Hier vindt onder andere de aanbesteding van het 
bouwwerk plaats. Door diverse redenen valt hier een percentage uit en blijven woningen langer 
dan voorheen in deze fase zitten (langere bouwtijd, veranderende architectonische en 
kwalitatieve eisen). De door Companen geschatte vertraging ten opzichte van.de planning in 
deze fase is circa 2 maanden. Hierdoor ontstaat ook een stuwmeer, er gaan wel woningen in de 
pijplijn maar er komen er, gerekend binnen een tijdsperiode van een jaar later, minder uit. Dit 
stuwmeer bedraagt per eind 2000 circa 125.000 woningen.  

Stap 5 De gereedmelding, dit is het aantal feitelijk geproduceerde woningen. 
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Bijlage D: Continuïteit van de bouwgrondstoffenvoorziening 
Mogelijke knelpunten in de bouwgrondstoffenvoorziening in de toekomst 

Jaarlijks worden in de Nederlandse bouw 140 à 150 miljoen ton granulaire grondstoffen 
verwerkt, te weten primaire oppervlaktedelfstoffen zoals zand, grind, klei en kalksteen (circa 
85%) alsmede vervangers daarvan (hergebruik en toepassing reststoffen (circa 15%)).  

Het beleid voor de lange termijn voor de grondstoffenvoorziening wordt centraal vastgelegd 
door het Rijk in het zogeheten Structuurschema Oppervlaktedelftstoffen (SOD). Daarentegen 
zijn met name de gezamenlijke provincies verantwoordelijk voor de ruimtelijke planning en de 
vergunningverlening voor de noodzakelijke winlocaties. Tengevolge van de toenemende 
spanning rond het ruimtegebruik in Nederland blijkt het steeds moeilijker om de noodzakelijke 
winlocaties te realiseren. Dit wreekt zich momenteel vooral bij zand en grind. 

Het recent gepubliceerde deel I van SOD II raamt de behoefte aan in Nederland te winnen 
beton- en metselzand voor de periode 1999 – 2008 op circa 239 miljoen ton. Eveneens uit SOD 
II blijkt dat de gezamenlijke taakstelling voor de provincies niet meer bedraagt dan 143 miljoen 
ton. De Rijksoverheid zelf verwacht nog eens maximaal 15 miljoen ton te kunnen vergunnen 
vanuit de Rijkswateren. Derhalve dreigt binnen afzienbare termijn een tekort van ruim 80 
miljoen ton. Dit tekort zal naar verwachting nog verder oplopen, aangezien de tot de vermelde 
143 miljoen ton te rekenen winlocaties grote problemen ontmoeten bij de vergunningverlening 
of inmiddels zelfs geheel ter discussie staan.  

Het bedrijfsleven verwacht al met al een tekort dat zich binnen drie à vier jaar kan manifesteren 
en dat kan oplopen tot 80 à 100 miljoen ton beton- en metselzand. Het is uitgesloten dat dit 
volledig kan worden opgevangen door noodmaatregelen zoals extra import van zand of extra 
import van betonproducten. Bouwstagnatie bij ongewijzigd beleid mag dan ook zeker niet 
worden uitgesloten.  

Ook bij grind - de andere grondstof van beton - speelt een probleem. De huidige winlocatie in 
het Stevol-gebied in Limburg zal in 2003 uitgeput zijn. Volgens plan zal daarna grind 
gewonnen moeten worden in het zogeheten Grensmaas plan (grootschalige natuurontwikkeling 
en rivierverruiming langs de Maas tussen Maastricht en Roermond). Door allerlei 
ontwikkelingen zal dit plan ernstige vertraging oplopen. Hierdoor wordt ook ten aanzien van 
grind en grindvoorziening na 2003 een gat verwacht. 

Naast deze te verwachten kwantitatieve tekorten aan grondstoffen en dus bouwmaterialen is 
ook de juridische omgeving van belang voor de tijdige beschikbaarheid van grondstoffen. De 
ontwikkeling en realisatie van grootschalige locaties voor de winning van bouwgrondstoffen 
beslaat niet zelden een periode van 15 à 20 jaar en is een complexe aangelegenheid door de 
veelheid van belangen. Dit laatste manifesteert zich met name tijdens een groot aantal veelal 
tevens tegelijkertijd te doorlopen toestemmingsprocedures. Voor grote projecten beloopt dat al 
gauw 15 tot 20 procedures. Dit betekent dat een snelle aanpassing van het aantal vergunde 
locaties ingeval van stagnatie, in de praktijk onmogelijk zal blijken te zijn. Het is derhalve 
noodzakelijk om te anticiperen en bij het zoeken naar oplossingen voor de korte(re) termijn 
tevens het juridisch instrumentarium daarbij te betrekken.  

Uit bovenstaande blijkt dat de grondstofvoorziening in het verleden tot op heden niet 
belemmerend heeft gewerkt op de bouwproductie en derhalve geen oorzaak is voor de huidige 
stagnatie in de woningbouw. Evenwel zal bij ongewijzigd beleid in de directe toekomst de 
grondstofvoorziening wel degelijk kunnen stagneren waardoor het alsdan een (nieuw) knelpunt 
voor de woningbouwproductie dreigt te vormen. 
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Datzelfde geldt eveneens voor de bouwmaterialenindustrie die bij een langer aanhoudende dip 
in de woningbouwproductie genoodzaakt is capaciteit terug te nemen. De eerste tekenen 
daarvan zijn reeds waar te nemen in de beton-, kalkzandsteen- en baksteenindustrie maar ook 
bijvoorbeeld in de timmerindustrie (met name deuren en kozijnen). Als gevolg hiervan kunnen 
bij een aantrekkende productie bouwmaterialen komen te ontbreken waardoor om die reden de 
productie weer kan stageneren.  

Maatregelen op het gebied van de continuïteit van de grondstoffenvoorziening 

Gezien de overwegend zeer lange procedures die nodig zijn om grondstofwinlocaties te 
realiseren is een actieve ontwikkeling van flankerend beleid noodzakelijk om stagnatie op de 
korte en lange(re) termijn te voorkomen. Daarbij zijn volgens de toeleveranciers enkele 
elementen cruciaal: 

1 Omhoog brengen van de landelijke taakstellingen voor beton- en metselzand (naar circa 
200 miljoen ton voor de periode 1999 – 2008). Uit de bepalingen van de Wet RO met 
betrekking tot het instrument Planologische Kernbeslissing dient te worden opgemaakt dat 
de PKB is bedoeld als een belangrijk ruimtelijk sturingsinstrument van de Rijksoverheid 
om op landelijk niveau keuzes te maken als waarborg voor algemeen maatschappelijk 
belang. Het voorzien in voldoende woningen mag worden geacht tot een dergelijk belang te 
behoren. Dientengevolge dient het SOD II juist juridisch bindende uitspraken te bevatten 
om een goede bouwgrondstofvoorziening te waarborgen;  

2 Het op korte termijn aanwijzen van overgangslocaties voor beton- en metselzand en grind. 
Hier ligt een actiepunt voor Rijk en provincies; 

3 Het realiseren van een adequaat juridisch instrumentarium om snelle realisatie van 
winlocaties mogelijk te maken. Hiertoe kan worden aangesloten bij de 
Rijksprojectenprocedure. Ingeval van grootschalige projecten met een bovenregionaal 
belang zou deze procedure eerder van toepassing kunnen worden verklaard. Voorts dient 
aansluiting te worden gezocht bij het in voorbereiding zijnde juridisch instrumentarium 
voor grootschalige rivierverruiming; 

4 Overigens is meer in het algemeen een duidelijkheid over de verdeling van rollen en 
verantwoordelijkheden van de verschillende bevoegde gezagen wenselijk teneinde 
besluiteloosheid te voorkomen. Dit kan voorts worden bereikt door het aantal op een en 
dezelfde locatie betrekking hebbende vergunningsprocedures meer te integreren en 
onderling af te stemmen; 

5 Een grotere bewustheid bij alle betrokkenen dat thema’s als wonen aan het water, 
natuurontwikkeling en/of recreatie waar mogelijk belangrijke nevendoelen bij 
winningsprojecten kunnen zijn, kan het maatschappelijk draagvlak voor dergelijke 
projecten vergroten. Het daardoor verminderen van maatschappelijke weerstand zal op 
lokaal en regionaal niveau bevorderen dat integrale planvorming sneller gerealiseerd kan 
worden.  
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Bijlage E: Onderbouwing knelpunten 
In deze bijlage worden de in hoofdstuk 3 geformuleerde knelpunten nader onderbouwd. Hiertoe 
wordt onder andere gebruik gemaakt van de rapporten ‘Inventarisatie van mogelijke 
capaciteitstekorten bij de woningbouw’ door OTB (maart 2001) en ‘Vertraging in de 
woningbouw door institutionele belemmeringen’ van Companen (oktober 2001).  

Beschouwing van de knelpunten geordend naar de verschillende fasen van het 
woningbouwproces (zie ook bijlage C) 

Tabel E1. Beschouwing knelpunten 

Fase Knelpunt Onderbouwing 

Beleidsvorming & 
locatieontwikkeling 

Eisenverzwaring vanuit 
het Rijk en de 
rijksambities  

 

Het Rijk formuleert ambities voor de omvang van de 
bouwproductie, maar voert anderzijds beleid dat de uitvoering 
van die bouwproductie beïnvloedt. Als voorbeelden worden 
genoemd de verzwaring van bouwregelgeving (arbo, milieu, 
bouwbesluit, politiekeurmerk) en de regelgeving op het 
gebied van de ruimtelijke ordening.  

Naast een verzwaring van de regels speelt ook het aantal 
regels dat van toepassing is op één bouwplan een rol. Hier 
ligt niet alleen bij de rijksoverheid maar ook bij de gemeenten 
een taak voor vereenvoudiging. 

 Grondprijsmethodiek De Taskforceleden geven aan dat met name de 
grondprijsmethodiek voor knelpunten in de onderhandelingen 
tussen partijen zorgen. Companen noemt de 
grondverwerving ook als probleem.  

 Opbouwen draagvlak bij 
burgers, 
belangenorganisaties en 
binnen de gemeentelijke 
organisatie 

In de structuurplanfase is met name het opbouwen van 
draagvlak binnen de gemeente problematisch. Bij stedelijke 
vernieuwingslocaties zorgt de realisatie van draagvlak bij 
burgers en belangenorganisaties voor vertragingen. 

 Gemeentelijke procedures 44% van de bedrijven met vertragingen en 
capaciteitstekorten noemt de gemeentelijke procedures als 
belangrijkste oorzaak (OTB, 2001). 

Ook Companen (2001) noemt de gemeentelijke procedures 
als het grootste knelpunt in deze fase. 

 Personele tekorten 
(kwalitatief en kwantitatief) 

Companen (2001) laat zien dat personele tekorten ook een 
belangrijk knelpunt zijn in deze fase. 
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Ontwikkeling en 
vergunningverlening 
bouwplan 

Gemeentelijke procedures 44% van de bedrijven met vertragingen en 
capaciteitstekorten noemt de gemeentelijke procedures als 
belangrijkste oorzaak (OTB, 2001). Ook Companen (2001) 
noemt de gemeentelijke procedures als het grootste knelpunt 
in deze fase. 

 Personele tekorten 
(kwalitatief en kwantitatief) 

Na procedures vormen volgens Companen (2001) personele 
tekorten een aanzienlijk knelpunt in deze fase. 

Bouwrealisatie Personele capaciteit 
(kwalitatief en kwantitatief) 

47% van de bedrijven met vertragingen en 
capaciteitstekorten noemt de eigen capaciteitstekorten als 
belangrijkste oorzaak voor de vertragingen (OTB, 2001). 

Uit de rapporten is te lezen dat 67% van de bedrijven in de 
woningbouw te kampen heeft met personeelstekorten. Van 
de bedrijven die te kampen hebben met tekorten op het 
gebied van personeel, bouwmateriaal en materieel (in totaal 
72% van alle bedrijven) wordt zelfs 92% geconfronteerd met 
personeelstekorten. 84% van deze bedrijven noemt 
personeelstekorten als het belangrijkste probleem. Naast 
kwantitatieve tekorten, worden ook kwalitatieve tekorten 
genoemd: werknemers van marktpartijen zijn onvoldoende op 
de hoogte van gemeentelijke inhoudelijke en juridische eisen.  

Algemene knelpunten Het ontbreken van 
voldoende communicatie 
tussen en binnen 
gemeenten en 
marktpartijen (en Rijk als 
regelgever)  

 

Uit het onderzoek van Companen blijkt dat communicatie een 
belangrijk knelpunt is bij zowel bouwbedrijven en 
projectontwikkelaars als bij gemeenten. 

Een van de onderwerpen waar de informatievoorziening van 
de overheid naar de markt verbeterd kan worden is de 
informatie rondom de benodigde vergunningen en het 
bijbehorende proces.  

 Het ontbreken van een 
regierol 

Ook het ontbreken van een duidelijke regierol in de bouw is in 
de bijeenkomst van 30 augustus 2001 genoemd als 
belangrijke factor. In de periode tot halverwege de jaren ’80 
had de Rijksoverheid een sterke centrale sturende rol, mede 
gezien de woningnood en de daaruit voortvloeiende hoge 
gewenste bouwproductie. Ten gevolge van decentralisatie en 
een afnemende kwantitatieve woningbehoefte, is deze rol 
verdwenen en is er feitelijk geen partij meer die als 
‘natuurlijke’ trekker opereert in complexe trajecten. 
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Cijfermatige samenvatting rapportages OTB en Companen 

In het onderzoeksrapport van Companen wordt aangegeven dat er zich met name in de 
structuurplanfase en bestemmingsplanfase aanzienlijke vertragingen voordoen in de feitelijke 
uitvoering ten opzichte van de door de betrokken partijen opgestelde planning. Ook de 
vertraging in de vergunningverlening is aanzienlijk ten opzichte van de planning. Voor een deel 
komen deze vertragingen voort uit gebrekkige planningen, maar voor een ander deel spelen er 
blijkbaar onvoorziene zaken.  

Tabel E2 Vertraging naar de verschillende fasen van het planvormingsproces (Companen, 2001) 
Companen 2001:
Fase

Planning Werkelijkheid Vertraging
Structuurplanfase 11 maanden 16 maanden 5 maanden
Bestemmingsplanfase 21 maanden 26 maanden 5 maanden
Bouwplanfase 13 maanden 16 maanden 3 maanden

Tijdsbeslag

 
Uit het onderzoek van OTB blijkt dat partijen in de (uitvoerende) bouw, die te kampen hebben 
met capaciteitstekorten en vertragingen, buiten het eigen capaciteitstekort nog een aantal 
vertragende factoren onderscheiden. De bedrijven die kampen met vertragingen in de 
woningbouwproductie zien deze vertraging dus met name ontstaan in de fase van 
‘beleidsvorming en locatieontwikkeling’ en daarin vooral tijdens de 
bestemmingsplanprocedures. Daarnaast ondervinden deze bedrijven een belangrijke vertraging 
in de bouwvergunningsprocedures en scoren ook de milieuvergunningsprocedures hoog.  

Van deze laatste factor is de indruk dat problemen met de milieuvergunning voor een 
belangrijk deel voortkomen uit onduidelijkheid over de MER-procedure en een onzorgvuldige 
afhandeling van deze procedure in de vroege fasen van het planproces. Onder meer door niet 
tijdig een MER-procedure te starten, ontstaan in de vergunningsfase problemen. 

Tabel E3 Factoren die vertragend werken op de woningbouwproductie (OTB 2001) 

Factoren die vertragend werken op de woningbouwproductie Aandeel bedrijven (%)
Bestemmingsplanprocedures 71%
Bouwvergunningsprocedures 62%
Milieuvergunningsprocedures 50%
Architectonische en stedenbouwkundige eisen van gemeenten 29%
Beschikbaarheid contingenten 22%
Eisen welstand 17%
Beschikbaarheid locaties 15%
Hoge grondprijzen 14%
Overig 5%
Geen andere factoren buiten capaciteitstekorten 20%  
Tabel E4 Vertragingsfactoren bij de uitvoering van de structuurplanfase (Companen, 2001) 

Companen 2001:
Structuurplanfase
Vertragingsfactoren Oordeel gemeenten Oordeel bouwwereld
Anders 36% 20%
Planaanpassingen vanwege nieuwe inzichten 41% 40%
Overleg met belangengroepen 4% 15%
Overleg met burgers 18% 10%
Meeer tijd nodig voor draagvlak corporaties 0% 15%
Meer tijd nodig voor draagvlak ontwikkelaars 23% 25%
Meer tijd nodig voor draagvlak andere overheden 27% 30%
Meer tijd nodig voor draagvlak binnen gemeente 45% 45%
Tekort ambtelijk personeel 18% 60%  
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Tabel E5 Vertragingsfactoren bij de uitvoering van de bestemmingsplanfase (Companen, 2001) 

Companen 2001:
Bestemmingsplanfase
Vertragingsfactoren Oordeel gemeenten Oordeel bouwwereld
Anders 61% 63%
Procedures 68% 85%
Communicatie 47% 46%
Personele capaciteit 39% 56%  
Tabel E6 Mate waarin factoren verantwoordelijk zijn voor de vertraging bij de uitvoering van de 
bouwplanfase (Companen, 2001) 

Companen 2001:
Bouwplanfase
Vertragende hoofdfactoren Oordeel gemeenten Oordeel bouwwereld
Overige knelpunten 32% 54%
Procedures 43% 65%
Communicatie 21% 30%
Personele capaciteit 34% 68%  
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Bijlage F: Oorzaken tekorten personele capaciteit marktpartijen  
Het ministerie van Economische Zaken heeft in de ‘Arbeidsradar UT-personeel in de bouw’ 
(juli 2001) de tekorten in UT-personeel in kaart gebracht en oplossingsrichtingen geformuleerd. 
Als belangrijkste oorzaken voor de tekorten noemt de Arbeidsradar: 

• Het korte termijn denken: Het strategisch (lange termijn) HRM beleid is nog 
onvoldoende ontwikkeld, met gevolgen voor de instroom (van bijvoorbeeld vrouwen) en 
voor de uitstroom van ervaren personeel. Verder stromen ervaren mensen relatief jong uit, 
waardoor bedrijven ontmoedigd worden om te investeren in starters. De geringe marges 
laten weinig ruimte voor procesinnovatie; 

• Aard, cultuur en structuur van de sector, waarbij drie aspecten een rol spelen: 

• De verschillen tussen CAO’s voor het uitvoerend bouwpersoneel (CAO-Bouw en CAO 
Stukadoors, Afbouw- en Terrazzo/Vloerenbedrijf) en de CAO voor het UTA-personeel 
belemmeren de doorstroom van bouwplaatspersoneel naar UTA functies;  

• Mogelijkheden van opleidingsinstituten worden weinig benut; 

• De over de seizoenen variërende opdrachtenstroom heeft invloed op de 
personeelsplanning en op de personeelstekorten. 

• Arbeidsomstandigheden: Voor UT-personeel zijn vooral de werkdruk en de werktijden 
relevant. De werkdruk doordat de deadlines van opdrachtgevers zeer strak zijn. Mede 
hierdoor zijn de werktijden vaak ongunstig. Hoge werkdruk levert veel faalkosten op. Ook 
doet de werkdruk het ziekteverzuim en de WAO-instroom stijgen; 

• Hoge mobiliteitsgraad met geringe instroom en een hoge uitstroom: Te weinig mensen 
stromen vanuit de opleiding de sector in en te weinig mensen kiezen voor een technische 
opleiding. Het absolute aantal hoger opgeleide instromers is te gering om in de behoefte 
van de (grotere) bouwbedrijven te voorzien. Het jaarlijks uitstroompercentage is hoog, 
mede omdat er veel alternatieven zijn voor ervaren medewerkers; 

• Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt: De uitstroom uit het initiële onderwijs sluit 
onvoldoende aan bij de bouwmarkt. Instromers hebben, volgens de bedrijven, te weinig 
feeling met wat er op de bouwplaats gebeurt; 

• Bevordering instroom vrouwen en allochtonen: Er is geen actief beleid gericht op de 
instroombevordering van vrouwen en allochtonen, zowel voor wat betreft 
wervingsinspanningen als voor wat betreft culturele aspecten. Daardoor voelen deze 
partijen zich niet bijzonder aangetrokken tot de sector; 

• Imago: Het imago van de sector Bouw is niet positief. Er wordt sinds kort wel werk 
gemaakt van imagoverbetering, maar de sector heeft hierin geen traditie. In het verleden 
kon men door de gunstige salarissen en laagdrempeligheid voor (ongeschoolde) instromers 
zonder inspanningen aan voldoende personeel komen. 
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Bijlage G: Cijfermatige onderbouwing personeelsproblematiek in de 
bouwsector 
Tabel G1 Vacatures Bouwnijverheid (inclusief installatiebedrijven), CBS 

 1ste kwartaal 2de kwartaal 3de kwartaal 4de kwartaal 

1997 6.100 8.300 6.200 7.300 

1998 8.400 10.100 8.400 9.400 

1999 12.400 18.300 14.600 14.000 

2000 21.300 20.800 16.800 16.700 

2001 19.800 20.100 

 

Tabel G2 De werkgelegenheidsontwikkeling van bouw- en installatiebedrijven per landsdeel (in 
arbeidsjaren*1000), EIB 

 2000 ∆% 2001 ∆% 2006 ∆%* 

Noord 38 0,3 39 1,3 36 -1,3 

Oost 86 5,1 87 1,1 85 -0,6 

West 198 4,6 204 3,1 210 0,5 

Zuid 92 2,7 93 0,6 91 -0,3 

       

Totaal 415 3,9 423 1,8 422 -0,1 

*Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2002-2006 

 

Tabel G3 Voortgang onderhanden werk 1998-2001, EIB; Conjunctuurtest  

Bouwnijverheid. Stagnatie als gevolg van personeelsvoorziening in de bouwnijverheid 

(% van de bedrijven) 

 Mrt Jun Sep Dec 

1998 2 5 8 1 

1999 4 14 21 18 

2000 22 29 30 23 

2001 17 17 9 

 
Tabel G4 Voortgang onderhanden werk 1998-2001, EIB; Conjunctuurtest  

Bouwnijverheid. Stagnatie als gevolg van personeelsvoorziening in de woningbouw 

(% van de bedrijven) 

 Mrt Jun Sep Dec 

1998 3 7 9 1 

1999 6 18 27 22 

2000 30 33 39 25 

2001 21 22 14 
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Bijlage H: Maatregelen capaciteitstekorten marktpartijen 
Maatregelen uit de Arbeidsradar UT-personeel in de bouw 

Het ministerie van Economische Zaken heeft in de ‘Arbeidsradar UT-personeel in de bouw’ 
(juli 2001) de tekorten in UT-personeel in kaart gebracht en oplossingsrichtingen geformuleerd. 
Als belangrijkste oplossingsrichtingen voor de tekorten noemt de Arbeidsradar: 

• Ontschotting binnen en tussen de arbeidsmarkt, sectoren, onderwijs en bedrijven: 
transparanter maken van de sector. 

Een transparantere en toegankelijkere sector vergroot het (potentiële) aanbod van UT-
personeel onder meer door een combinatie van de volgende oplossingen:  

• UT-beroepen toegankelijk maken voor zij-instromers: instapbanen creëren, opleidingen 
hiervoor inrichten, ouder UT-personeel laten coachen; 

• UT-leerlingen bij meerdere bedrijven stage laten lopen; 

• Regionale platforms opzetten waar onderwijs en bedrijven kennis en ervaring 
uitwisselen; 

• UT-personeel voor de klas: kruisbestuiving tussen onderwijs en bedrijfsleven 
vergroten; 

• Scheiding tussen ontwerp en uitvoering minder stringent hanteren waardoor 
overlappende functies ontstaan; 

• Ondernemings- en scholingsplannen opstellen toegespitst op loopbaanontwikkeling 
binnen en buiten het bedrijf. 

• Modern personeelsbeleid 

Verloop van personeel verminderen en instroom vergroten door een combinatie van de 
volgende oplossingen: 

• Sturen op competenties en bekwaamheden (dus niet alleen op bevoegdheid); 
mensgerichter leidinggeven; 

• Komen tot meer individueel maatwerk voor wat betreft loopbaanbeleid, kinderopvang, 
zorgverlof, werken in deeltijd, opleidingsplannen, e.d (Noot: is al uitgewerkt in 
vigerende CAO); 

• Creeren goede arbeidsomstandigheden, werktijden en vermindering van werkdruk; 

• Werving en behoud senioren, vrouwen, allochtonen: op maat benaderen, 
interculturalisatie, aansluiten op lopende doelgroepprojecten, positie doelgroepen 
binnen organisatie versterken; 

• Door coaching het opscholingsproces versnellen, waardoor het potentieel aan ‘ervaren 
mensen’ toeneemt; 

• Taakroulatie. 

• Aanpakken en voorkomen van ziekteverzuim 

Verzuim terugdringen of zelfs voorkomen door een combinatie van de volgende 
oplossingen: 

• Quick-scan verzuim, tijdig signaleren interne en/of dreigend extern verzuim; 
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• Betere arbo-dienstverlening inkopen (eerste weeks interventie en reintegratie) en in het 
verlengde daarvan komen tot een bedrijfszorgconcept; 

• Overwerkvoorwaarden goed regelen; 

• Stresstest inzetten om tot uren op maat te komen (verzuimpreventie). 

Noot: al deze maatregelen maken deel uit van een lopende pilot Loopbaanproject Bouw in 
Noord-Holland ( een gezamenlijk initiatief van werkgevers en werknemers). 

• Meer aandacht voor Human Resource Management 

Komen tot een duurzaam streven naar behoud van personeel en het vergroten van de 
instroom door een toenemende aantrekkelijk van de sector door combinatie van de 
volgende oplossingen:  

• Prijzen uitloven voor bouwbedrijven met ‘best-practices’; 

• Zichtbaar maken via pilots dat investeren in HRM – op den duur – in het voordeel van 
het bedrijf werkt door kwaliteitswinst, afname van faalkosten, toename van efficiency 
en dus capaciteit; 

• Topmanagers binnenhalen, mogelijk uit andere sectoren (eventueel als coach van 
huidig management); 

• Traineeprogramma’s ontwikkelen voor P&Oérs in de bouw en nieuwe managers, 
eventueel via eigen ‘leergang’ 

• Betere organisatie van de werkprocessen 

Verminderen behoefte aan UT-personeel (via lijn verminderen werkdruk en vergroten 
productiviteit zittend UT-personeel of innovatie) door combinatie van de volgende 
oplossingen: 

• Betere samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemers (door gehele keten) ten 
aanzien van uitvoering opdrachten, planning / spreiding van opdrachten over de 
seizoenen en deadlines; 

• Vergroten decentrale bevoegdheden en speelruimte; 

• Prijzen uitloven aan bedrijven met meest ‘innovatieve ketenbeheer’; 

• Kennisdeling van innovatieve bedrijven in deze richting met de rest van de sector; 

• Investeren in de zelfstandigheid van bouwplaatspersoneel om het UT-personeel te 
ontlasten; 

• Nieuwe bedrijfsprocessen introduceren, bovenal in combinatie met ICT. 

• Imagoverbetering 

De aantrekkelijkheid voor potentiële instromers vergroten en de beroepstrots van het 
huidige UT-personeel ‘opkrikken’ (hetgeen uitstroom kan tegengaan) door combinatie van 
de volgende oplossingen: 

• Voorlichting richting decanen en docenten over positief positioneren van de sector; 

• Beter ‘bouwen’ op wat werken in bouw leuk en uitdagend maakt, zoals grote projecten 
met veel verantwoordelijkheid; 
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• Voorlichting aan studenten over de diversiteit van functies in de bouw; meer naar 
buiten brengen van de niet-technische kwalificaties die nodig zijn bij het werken in de 
bouw. 

• Uitwisseling tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren 

Enerzijds de directe inzetbaarheid en daarmee productiviteit van instromende afgestudeerde 
verbeteren en de doostroming van afgestudeerden richting sector vergroten, anderzijds de 
instroom van zij-instromers vergroten door een combinatie van de volgende oplossingen: 

• Curricula in nauwe samenwerking tussen onderwijs en bedrijven vaststellen, nieuwe en 
verkorte opleidingen / modules ontwikkelen, mensgerichter opleiden; 

• HBO- en WO-onderwijs praktijkgerichter insteken; door nieuwe onderwijsvormen 
(proefondervindelijk), meer stages, leerplaatsen en duale varianten; 

• Vaststellen van benodigde competenties van UT-personeel om deze basis 
scholingsplannen op te stellen; hierin elders verworven competenties betrekken om de 
drempel voor zij-instroom te verlagen; 

• Met instromers leer/werkovereenkomsten afsluiten. Indien het programma door de 
medewerker voortijdig wordt afgebroken moeten de cursuskosten door de medewerkers 
worden terugbetaald; 

• Stage-baan contracten e.d. afsluiten om het aantal studenten van bouwopleidingen dat 
ook daadwerkelijk de sector instroomt te vergroten; 

• Senioren inzetten als coach van nieuwe (zij-)instromers. 

Aanvullend overzicht van activiteiten vanuit de bouwsector 

• Voor werkenden en collectief in de sfeer van de CAO: UTA 

Er is ƒ 5 miljoen uitgetrokken voor een aantal projecten die te maken hebben met 
‘vermindering werkdruk door instroom’.  

• UTA en CAO bouwbedrijf 

In het bij de vigerende CAO’s afgesloten scholingsakkoord zijn afspraken gemaakt 
omtrent: 

• Loopbaan- en omscholingspilot voor alle beroepen in Noord Holland; 

• Loopbaan- en omscholingspilot voor de steigerbouw in Nederland; 

• Introductie Erkenning Verworven Competenties (ECV = instroom in hogere 
opleidingen zonder formele leerwegen bewandeld te hebben, ervaring is ook een 
criterium); 

• Zij-instroom (beoogt oudere vaklieden/ leermeesters te scholen tot parttime docent 
VMBO).  

• Voor nieuwe instromers 

• De bouw heeft 2,5 miljoen geïnvesteerd in de uitwerking van de Toekomstpas Bouw 
voor het VMBO = 2 x 2 jaar leerwerkgarantie op basis van CAO Bouwbedrijf; 

• Veel Regionale instroomacties, BouwNed (lidvereniging van AVBB) gaat deze in kaart 
brengen (recente nota ‘Bouwen aan betere instroom’) en best practices uitdragen; 
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• Versterking Techniek op de basisscholen: de bouw neemt voor ƒ 1 miljoen – van de 
totaal 6 à 7 miljoen - deel aan dit project van AXIS en OCW; 

• Alle werknemers onder sfeer van de CAO Bouwbedrijf hebben recht op 2 
scholingsdagen per jaar.  

 

UTA-CAO:  CAO voor uitvoerend (kader), technisch en administratief personeel 

CAO-bouwbedrijf: CAO voor bouwplaatspersoneel (excl. kader) 

VMBO:  voortgezet middelbaar beroepsonderwijs 
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Bijlage I: Aanpassingen bestaande wet- en regelgeving 
• Nota Grondbeleid 

In 2001 is de Tweede Kamer accoord gegaan met de Kabinetsnota Grondbeleid. Uit de 
behandeling van die nota vloeien een groot aantal akties voort, die nadere uitwerking 
behoeven. Een aantal daarvan zal leiden tot aanpassing van regelgeving, zij het dat dat pas 
op langere termijn doorgevoerd zal kunnen worden. De Nota Grondbeleid vormt, op zich, 
geen verklaring voor de optredende achterstand in de woningbouwproductie van de 
afgelopen jaren. 

Voor de - eventuele - aanpassingen in de regelgeving die uit de uitwerking van die nota 
kunnen voortvloeien geldt per definitie hetzelfde. 

De uitwerking van de Nota Grondbeleid leidt waarschijnlijk tot aanpassing van wet- / 
regelgeving op een drietal terreinen: de Wet Voorkeursrecht Gemeenten, de 
Grondexploitatiewet, en: een mogelijk nieuwe wet met betrekking tot het in concurrentie 
uitgeven van gronden, in bezit van de overheid. 

Of, dan wel: de mate waarin die toekomstige aanpassingen zullen leiden tot verzwaring van 
het proceduretraject is op dit moment niet eenduidig vast te stellen. Er kunnen zowel 
kansen als bedreigingen uit voortvloeien op het punt van de voortgang van de 
woningbouwproductie. 

• Vereenvoudigde WRO-procedures 

Per 3 april 2000 is een aantal vereenvoudigingen in de WRO-procedures in werking 
getreden. Zo kunnen geen zienswijzen, bedenkingen en beroep meer worden ingediend 
tegen bestemmingsplannen voorzover deze hun grondslag vinden in concrete 
beleidsbeslissingen in bijvoorbeeld het streekplan. 
Belangrijker voor de bouwpraktijk zijn de nieuwe opzet en verruimde mogelijkheden van 
de vrijstellingsregelingen in de WRO. Het voormalige artikel 19 is omgevormd tot 
verzelfstandigde projectbesluitvormingsprocedure op lokaal niveau. Er behoeft derhalve 
geen bestemmingsplanherziening in procedure te zijn. 
Daarnaast heeft de wetgever een ruimere lijst van bouwwerken geïntroduceerd waarbij de 
gemeente zonder inmenging van GS of IRO vrijstelling kan verlenen. 
Verder hebben de provincies de mogelijkheid gekregen lijsten vast te stellen van gevallen 
waarbij de gemeenten zonder inmenging van GS of IRO vrijstelling kunnen verlenen. De 
provincies hebben uiteenlopend gebruik gemaakt van deze nieuwe wettelijke mogelijkheid.  

De Taskforce heeft verder kennis genomen van de in voorbereiding zijnde fundamentele 
herziening van de WRO. Vooral als gevolg van het vervallen van de goedkeuring door GS 
zal de bestemmingsplanprocedure met een aantal maanden worden bekort. Of deze 
bekorting in individuele gevallen opweegt tegen het vervallen van de vrijstellingsprocedure 
ex art. 19 WRO - een van de andere voornemens uit de fundamentele herziening - wordt 
door sommigen betwijfeld. Samenvattend bedraagt de duur van de procedures: 

r.o.-procedures:  

huidige WRO: bestemmingsplan:  39 – 58 weken 

   artikel 19:   24 weken 

nieuwe WRO: bestemmingsplan:  22 – 34 weken 
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r.o.-procedures in combinatie met MER-procedure: 

huidige WRO: MER/bestemmingsplan: 84 – 111 weken 

   m.e.r/artikel 19:   73 – 79 weken 

nieuwe WRO: MER/bestemmingsplan  67 – 87 weken 

Uit de bijgevoegde schema’s op de volgende pagina’s blijkt dat de MER-procedure 
grotendeels voorafgaat aan de r.o.-procedures. Het ontwerpMER en het 
ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpartikel 19-vrijstellingsbesluit worden parallel 
opgesteld. Vanaf de bekendmaking van het MER en het 
ontwerpbestemmingsplan/vrijstellingsbesluit beginnen de termijnen van de r.o.-procedures 
te lopen. Deze r.o.-proceduretermijn wordt ingevolge artikel 7.34, tweede lid, Wet 
milieubeheer met 5 weken verlengd. 

De hierboven weergegeven termijnen hebben slechts betrekking op die activiteiten, 
waarvoor in regelgeving (maximale) termijnen zijn voorgeschreven. Activiteiten zoals het 
opstellen van een MER of (voor)ontwerpbestemmingsplan zijn niet aan termijnen 
gebonden. In praktijk blijkt over het algemeen dat reeds in de richtlijnenfase in de MER-
procedure ook al gewerkt wordt aan de voorbereiding van het ontwerp bestemmingsplan. 
Hierdoor ontstaat een enigszins vertekend beeld over de belasting van de MER-procedure 
op de totale duur van de totstandkoming van een bestemmingsplan. 

• MDW-werkgroepen Servicegerichte overheid en Openbare inrichtingen 

In het rapport ‘Geregeld Gebouwd’ zal de rijks-MDW (Marktwerking Deregulering en 
Wetgevingskwaliteit)-werkgroep Servicegerichte Overheid begin 2002 aan het kabinet een 
groot aantal voorstellen doen met betrekking tot de afstemming van bouwgerelateerde 
regelgeving, de kosten en administratieve lasten en de informatieverstrekking aan de 
burger.  

De voorgestelde oplossingen in het eindrapport van MDW SGO zullen worden ingedeeld 
naar tijd: lange, middellange en korte termijn oplossingen. Voor de lange termijn zijn 
ingrijpende aanpassingen in bestaande regelgeving nodig. De middellange termijn 
oplossingen zijn de eenvoudigere wijzigingen in wet- en regelgeving, die minder tijd 
vergen om door te voeren. De korte termijn oplossingen zijn vooral gericht op het 
verbeteren van de uitvoeringspraktijk bij gemeenten en provincies. 

De MDW-Werkgroep Openbare inrichtingen doet aanbevelingen tot concentratie van alle 
bouwtechnische voorschriften voor bouwwerken in het Bouwbesluit’ en het concentreren 
van gebruiksvoorschriften op het gebied van brandveiligheid in een nieuwe regelgeving.  

• Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) 
De centrale doelstelling van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de uniformering en 
harmonisering van procedures in het bestuursrecht; waar voorheen elke wet of verordening 
een eigen procedureregeling bevatte, voorziet de Awb via dwingend of regelend recht in één 
sluitende regeling voor de voorbereiding, vaststelling en bekendmaking van en bezwaar / 
beroep tegen besluiten. 

Een dergelijke regeling bevordert een uniforme rechtstoepassing. Alle betrokken partijen 
weten beter dan voorheen waar zij qua procedures aan toe zijn. 

Uit evaluaties blijkt dat de rechtspraktijk in het algemeen goed uit de voeten kan met de 
aldus geharmoniseerde procedureregels. Wel zijn op basis van de evaluatieresultaten de 
twee verschillende openbare voorbereidingsprocedures in de Awb onlangs tot één (relatief 
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korte) procedure gereduceerd. Ook is het mogelijk gemaakt af te zien van een 
bezwaarschriftenprocedure bij het vaststellend bestuursorgaan, zodat rechtstreeks beroep bij 
de rechter kan worden ingesteld. 

Verder worden via verzamelwetsvoorstellen de mogelijkheden verbeterd voor 
gecoördineerde besluitvorming indien voor één activiteit verschillende vergunningen nodig 
zijn. Een en ander heeft in beginsel een positief effect op de voortgang van besluitvormings-
procedures. 

Aan uniformering / harmonisering hangt echter ook altijd een prijskaartje. Zo moesten soms 
op onderdelen kortere procedurestappen in afzonderlijke wetten worden vervangen door iets 
langere termijnen in de uniforme Awb-procedure. (Bijv.: vervanging van reactietermijn van 
2 weken door 4 weken en van beroepstermijn van 4 weken door 6 weken.) 

Verder was in het bouwrecht niet gebruikelijk om appellanten in hun beroep te ontvangen 
indien zij niet al van meet af aan zich in de procedure hadden gemengd. 

De hieruit mogelijkerwijs voortvloeiende vertragingen lijken echter van dermate geringe 
invloed op de totale procedurelengte, dat ze geen afwijking van de uniforme Awb-regeling 
rechtvaardigen. 

In welk stadium van de totale Awb-besluitvormingsprocedure treden nu de meeste of meest 
onvoorspelbare vertragingen op? 

Niet zozeer in de beroepsfase, want het instellen van beroep heeft ingevolge de Awb geen 
schorsende werking. Op een eventueel verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) 
wordt binnen een aantal weken door de rechter beslist. Dus weten gemeente en bouwer vrij 
spoedig of zij al dan niet kunnen doorgaan met realisering van het bouwplan, ondanks 
ingediende beroepen. 

(Onvoorspelbare) vertraging treedt in het algemeen evenmin op in de fase van formele 
oordeelsvorming door het bevoegd bestuursorgaan. De in de Awb gereglementeerde stappen 
maken een redelijke en controleerbare voortgang mogelijk. 

De minst calculeerbare voortgangsrisico's en het meest vertragend is in het algemeen de 
voorbereidingsfase. Zowel de geldende wettelijke regelingen als de bestuurspraktijk maken 
dit vaak een langdurige en kostbare fase. 

Ook zonder zover te gaan als het NVB, dat het principe van bezwaar en beroep in twee 
instanties met bijbehorende mogelijkheden van voorlopige voorziening ter discussie stelt, 
neemt het hierboven gestelde niet weg, dat het zinvol kan zijn nadere aandacht te schenken 
aan de rol en mogelijkheden van de bestuursrechter in bouwvergunningsprocedures. 
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Schema’s MER-, WRO en artikel 19 proceduretijd 

Tabel I.1 Schema MER-procedure Wet Milieubeheer in combinatie met bestemmingplanprocedure 
voorontwerp nieuwe WRO 

MER procedure ex hoofdstuk 7 Wet 
milieubeheer (Wm) 

 Bestemmingsplan-procedure nieuwe 
WRO                                 

 

Startnotitie    

Bekendmaking    

Inspraak/advies                                                4 weken   

Advies richtlijnen Commissie MER                   9 weken   

Richtlijnen MER   13-21 
weken 

Inspraak via inspraakverordening (150 
Gemeentewet),  
Bestuurlijk overleg met gemeenten, 
waterschappen, diensten rijk en provincie  

 

Opstellen en indienen MER  Opstellen ontwerpbestemmingsplan  

Aanvaardbaarheidsbeoordeling                       6 weken                                                                          

Bekendmaking MER                                        8 weken Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan  
SUBTOTAAL: 40 – 48 

weken 
  

Inspraak/advies 
  

4 weken Schriftelijke zienswijzen  door een ieder  6 weken 

Toetsingsadvies Commissie MER  5 weken   
  Vaststelling bestemmingsplan: binnen 8 

weken of indien zienswijzen binnen 4 
maanden na terinzageligging  +  5 weken 
op grond van art. 7.34, 2e lid, Wm                  

13 – 21 
weken 

  Bekendmaking bestemmingsplan                   
• Indien rijk of provincie zienswijze 

hebben ingediend: binnen 6 weken 
• Anders: binnen 2 weken 

2 – 6 weken 

  Beroep binnen 6 weken na bekendmaking    6 weken 
  Inwerkingtreding: dag na afloop 

beroepstermijn 
 

  SUBTOTAAL:   27 – 39 
weken 

Totale duur MER/nieuwe 
bestemmingsplanprocedure: 

67 – 87 
weken 
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Tabel I2 Schema MER-procedure Wet milieubeheer in combinatie met bestemmingsplanprocedure 
huidige WRO  

MER procedure ex hoofdstuk 7 Wet 
milieubeheer  

 Bestemmingsplanprocedure huidige 
WRO                                   

 

Startnotitie 
 

   

Bekendmaking    
Inspraak/advies                                                
 

4 weken   

Advies richtlijnen Commissie MER                  9 weken   
Richtlijnen MER                                                
 

13 – 21 
weken 

Inspraak via inspraakverordening (150 
Gemeentewet),  
Bestuurlijk overleg met gemeenten, 
waterschappen, diensten rijk en provincie 
(art. 10 Bro) 

 

Opstellen en indienen MER 
 

 Opstellen ontwerp-bestemmingsplan  

Aanvaardbaarheids- 
Beoordeling                                                      

6 weken                                                                           

Bekendmaking MER                                        8 weken Terinzagelegging ontwerp-
bestemmingsplan 

 

SUBTOTAAL: 40 – 48 
weken 

  

Inspraak/advies                                                4 weken Schriftelijke zienswijzen  door een ieder  4 weken 
Toetsingsadvies Commissie MER                   5 weken  

 
 

  Vaststelling bestemmingsplan: binnen 8 
weken of indien zienswijzen binnen 4 
maanden na terinzageligging  +  5 weken op 
grond van art. 7.34, 2e lid, Wet milieubeheer   

13 – 21 
weken 

  Toezending aan GS: z.s.m. Doch binnen 4 
weken na vaststelling;                                     

4 weken 

  Terinzagelegging bestemmingsplan: 4 
weken 
Schriftelijke bedenkingen bij GS voor 
inbrengers tijdige zienswijze of 
verschoonbare belanghebbenden, of bij 
wijzigingen t.o.v. Ontwerp een ieder: termijn 
terinzageligging                                               

4 weken 

  Goedkeuringsbesluit GS: binnen 13 weken 
of bij bedenkingen 6 maanden                        
Bekendmaking goedkeuringsbesluit + 
Toezending aan inbrengers bedenkingen, 
ppc, iro en terinzagelegging 
goedkeuringsbesluit  
 
Beroep goedkeuringsbesluit binnen 6 
weken na bekendmaking 

13- 24 weken 

  Inwerkingtreding goedkeuringsbesluit: dag 
na afloop beroepstermijn = 6 weken na 
bekendmaking                                                 

6 weken 
 
 

  SUBTOTAAL:   44 – 63 
weken 

Totale duur huidige procedure 
MER/bestemmingsplan: 

84 – 111 
weken 
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Tabel I.3Vergelijking bestemmingsplanprocedures huidige WRO/Voorontwerp wetsvoorstel WRO 

Huidige procedure WRO  Nieuwe procedure voorontwerp WRO  
Inspraak via inspraakverordening (150 
Gemeentewet),  
Bestuurlijk overleg met gemeenten, 
waterschappen, diensten rijk en provincie 

 Inspraak via inspraakverordening (150 
Gemeentewet na wijziging: nieuwe afd. 3.4 
Awb)  
 

 

Kennisgeving van terinzagelegging in 
Stcrt/bladen of andere geschikte wijze + 
afzonderlijke kennisgeving aan 
grondeigenaren (N.B. geen termijn 
waarbinnen terinzagelegging dient te 
volgen) 

 Kennisgeving in Stcrt/bladen of andere 
geschikte wijze van zakelijke inhoud 
ontwerp-besluit 
(N.B. geen termijn waarbinnen 
terinzagelegging dient te volgen) 

 

Terinzagelegging ontwerp-besluit: 4 weken 
- terinzagelegging op provincie- en 
gemeentehuizen  
- min. 3 aaneengesloten uren per week 
buiten werkuren 
- verstrekken afschrift ten vergoeding kosten  

 
 

 
 
 
 
 
4 weken      

Terinzagelegging ontwerp-besluit en 
bijbehorende stukken: 6 weken of langer (bij 
wettelijk voorschrift kan langere termijn 
worden bepaald) 
• verstrekken afschrift ten vergoeding 

kosten 
• aanvulling stukken met nieuwe 

relevante stukken en gegevens 
Toezending ontwerp-besluit aan gs, iro en 
andere rijksdiensten 

 
 
 
 
 
 
 
 
6 weken 

Schriftelijke zienswijzen door een ieder: 
termijn terinzageligging = 4 weken 
- gelegenheid tot nadere mondelinge 
toelichting voor degenen die tijdig zienswijze 
hebben kenbaar gemaakt; hiervan wordt 
een verslag opgemaakt 

 Schriftelijke of mondelinge zienswijzen door 
een iedere: 6 weken  
- (zonodig) ook inbrengen zienswijzen door 
gs en rijk 
- verslag opmaken van mondelinge 
zienswijzen 

 

Vaststelling bestemmingsplan door 
gemeenteraad: binnen 8 weken of indien 
zienswijzen binnen 4 maanden na 
terinzageligging 
Geen beroep (negatieve lijst Awb)                   

 

 
 
 
 
8-16 
weken 

Vaststelling bestemmingsplan door 
gemeenteraad:  
Indien geen zienswijzen ingediend: binnen 8 
weken na terinzageligging 
Indien zienswijzen ingediend: 16 weken na 
terinzageligging 

 
 
 
 
 
8-16 weken 

Toezending aan GS: z.s.m. Doch binnen 4 
weken na vaststelling + 
Kennisgeving van terinzagelegging in 
Scrt/bladen of andere geschikte wijze + 
terinzagelegging                                               

 
 
 
 
4 weken 

  

Schriftelijke bedenkingen bij GS voor 
inbrengers tijdige zienswijze of 
verschoonbare belanghebbenden, of bij 
wijzigingen t.o.v. Ontwerp een ieder: termijn 
terinzageligging = 4 weken; 
- gelegenheid nadere mondelinge toelichting 
voor inbrengers tijdige bedenkingen 
- horen ppc door GEDEPUTEERDE 
STATEN 

   

Goedkeuringsbesluit GS: binnen 13 weken 
of bij bedenkingen 6 maanden 

13-24 
weken 

  

Bekendmaking goedkeuringsbesluit + 
Toezending aan inbrengers bedenkingen, 
ppc, iro 

 Algemene bekendmaking zakelijke inhoud 
besluit in bladen + terinzagelegging totale 
besluit met voorafgaande kennisgeving: 
• indien rijk of provincie zienswijzen 

hebben ingediend: 6 weken na 
vaststelling 

• anders: binnen 2 weken na vaststelling 
Toezending totale besluit aan gs, iro en 
andere betrokken rijksdiensten         

 
 
 
 
 
 
 
2-6 weken 

Terinzagelegging goedkeuringsbesluit op 
gemeentehuis: 
- indien geen bedenkingen iro: binnen 2 
weken na bekendmaking 
- indien wel bedenkingen iro maar geen 
vervangingsbesluit minister: m.i.v. 6e week 
na bekendmaking 

  
 

 

Beroep goedkeuringsbesluit één instantie 
binnen 6 weken na bekendmaking: indieners 
tijdige bedenkingen bij gs, verschoonbare 
belanghebbenden (geen bezwaar) 

 
 
 
 

Beroep (geen bezwaar) in een instantie 
binnen 6 weken na bekendmaking: 
inbrengers zienswijzen, verschoonbare 
belanghebbenden en bij wijzigingen t.o.v. 
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 6 weken Ontwerp betwisters wijzigingen 6 weken 
Inwerkingtreding goedkeuringsbesluit: dag 
na afloop beroepstermijn = 6 weken na 
bekendmaking 

 
 

Inwerkingtreding: dag na afloop 
beroepstermijn = 6 weken na bekendmaking 

 

Duur totale procedure: Min. 39 
weken 
max. 58 
weken 

Duur totale procedure: Min. 22 
weken 
max. 34  
weken 
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Tabel I4. Vergelijking artikel 19-procedure en bestemmingsplanprocedure in huidige WRO 

Huidige vrijstelling artikel 19, eerste lid, 
WRO 

 Huidige bestemmingsplanprocedure 
WRO                                   

 

Inspraak via inspraakverordening (150 
Gemeentewet); 
  
 

 Inspraak via inspraakverordening (150 
Gemeentewet),  
Bestuurlijk overleg met gemeenten, 
waterschappen, diensten rijk en provincie 

 

Binnen 8 weken na ontvangst aanvraag: 
besluit tot weigering vrijstelling of  tot 
toepassing van procedure artikel 19a, 4e lid    

 
 
8 weken 

  

Kennisgeving van terinzagelegging in 
Stcrt/bladen of andere geschikte wijze  
 

 Kennisgeving van terinzagelegging in 
Stcrt/bladen of andere geschikte wijze + 
afzonderlijke kennisgeving aan 
grondeigenaren 

 

Terinzagelegging ontwerp-besluit: 4 weken  
- terinzagelegging in ieder geval op 
gemeentehuizen  
- verstrekken afschrift ten vergoeding kosten 
  

 
 
 
 
 
 
4 weken 

Terinzagelegging ontwerp-besluit: 4 weken 
• terinzagelegging op provincie- en 

gemeentehuizen  
• min. 3 aaneengesloten uren per week 

buiten werkuren 
• verstrekken afschrift ten vergoeding 

kosten                                                     

 
 
 
 
 
 
4 weken 

Schriftelijke zienswijzen door een ieder: 
termijn terinzageligging = 4 weken 
- gelegenheid tot nadere mondelinge 
toelichting voor degenen die tijdig zienswijze 
hebben kenbaar gemaakt; hiervan wordt 
een verslag opgemaakt 

 Schriftelijke zienswijzen door een ieder: 
termijn terinzageligging = 4 weken 
- gelegenheid tot nadere mondelinge 
toelichting voor degenen die tijdig 
zienswijze hebben kenbaar gemaakt; 
hiervan wordt een verslag opgemaakt 

 

Binnen 8 weken na terinzageligging besluit 
tot aanvragen verklaring van geen bezwaar 
(vvgb) van gs of tot weigering vrijstelling         
 

 
 
 
8 weken 

Vaststelling bestemmingsplan: binnen 8 
weken of indien zienswijzen binnen 4 
maanden na terinzageligging 
Geen beroep (negatieve lijst Awb)                  

 
 
8 – 16 
weken 

Aanvraag vvgb aan gs: binnen 2 weken na 
besluit daartoe; aanvraag en ingebrachte 
bedenkingen meezenden                            
 
 
 
 
                                                                         
 

 
 
2 weken 

Toezending aan GS: z.s.m. Doch binnen 4 
weken na vaststelling;                                     
Kennisgeving van terinzagelegging in 
Stcrt/bladen of  andere geschikte wijze 
Terinzagelegging: 4 weken 
Schriftelijke bedenkingen bij GS voor 
inbrengers tijdige zienswijze of 
verschoonbare belanghebbenden, of bij 
wijzigingen t.o.v. Ontwerp een ieder: 
termijn terinzageligging = 4 weken;                
• gelegenheid nadere mondelinge 

toelichting voor inbrengers tijdige 
bedenkingen 

• horen ppc door GS 

4 weken 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 weken 

Besluit gs omtrent vvgb: binnen 8 weken 
(termijnoverschrijding = weigering vvgb) 
Bekendmaking besluit gs aan gemeenteraad  

 
 
8 weken 

Goedkeuringsbesluit GS: binnen 13 weken 
of bij bedenkingen 6 maanden 

 
13 - 24 

Besluit vrijstelling: binnen 2 weken;                 2 weken    
Bekendmaking vrijstellingsbesluit door 
toezending of uitreiking aan aanvrager en 
belanghebbenden; mededeling aan 
inbrengers zienswijzen in Stcrt/bladen of 
andere geschikte wijzen 

 Bekendmaking goedkeuringsbesluit + 
Toezending aan inbrengers bedenkingen, 
ppc, iro 

 

  Terinzagelegging goedkeuringsbesluit op 
gemeentehuis: 
• indien geen bedenkingen iro: binnen 2 

weken na bekendmaking 
• - indien wel bedenkingen iro maar 

geen vervangingsbesluit minister: 
m.i.v. 6e week na bekendmaking            

 

Inwerkingtreding: dag na bekendmaking 
 

 Inwerkingtreding goedkeuringsbesluit: dag 
na afloop beroepstermijn = 6 weken na 
bekendmaking                                                

 
6 weken 

Duur totale procedure: 24  weken Duur totale procedure: Min. 39 max 
58 weken 

Bezwaar: belanghebbenden 
Beroep:  twee instanties binnen 6 weken na 
bekendmaking: belanghebbenden 

 Beroep goedkeuringsbesluit één instantie 
binnen 6 weken na bekendmaking: 
indieners tijdige bedenkingen bij gs, 
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verschoonbare belanghebbenden (geen 
bezwaar) 

 

Tabel I5. Schema MER-procedure Wet milieubeheer in combinatie met artikel 19-vrijstellingsprocedure 
huidige WRO 
              
MER procedure ex 
hoofdstuk 7 Wet 
milieubeheer (Wm) 

 Artikel 19-
vrijstellingsprocedure 
huidige WRO                       

 

Startnotitie    
Bekendmaking    
Inspraak/advies                          4 weken   
Advies richtlijnen Commissie 
MER 

9 weken   

Richtlijnen MER                          13 – 21 weken   
Opstellen en indienen MER 
 

 Opstellen en indienen 
aanvraag artikel 19-
vrijstelling 

 

Aanvaardbaarheids-
beoordeling                                 
                                                    

6 weken Inspraak via 
inspraakverordening (150 
Gemeentewet) en  
Principebeoordeling 
aanvraag                               
(8)                                         

 

Bekendmaking MER                   
                         

8 weken 
 

Terinzagelegging ontwerp-
vrijstellingsbesluit 

 

SUBTOTAAL: 40 – 48 weken   

Inspraak/advies                          4 weken Schriftelijke zienswijzen  
door een ieder                      

4 weken 

Toetsingsadvies Commissie 
MER                                            

5 weken Besluit tot aanvragen 
verklaring van geen 
bezwaar (vvgb) GS  binnen  
8 weken 
+ 5 weken op grond van 
art. 7.34, 2e lid, Wet 
milieubeheer                         

13 weken 

  Aanvraag vvbg                      2 weken 
  Besluit GS omtrent vvgb       8 weken 
  Besluit gemeenteraad 

omtrent vrijstelling                 
Bekendmaking 
vrijstellingsbesluit 

2 weken 

  Beroep vrijstellingsbesluit 
binnen 6 weken na 
bekendmaking 

 

  Inwerkingtreding 
vrijstellingsbesluit: dag na 
bekendmaking 

 
 
 

  Subtotaal 29 weken 
Totale duur huidige 
procedure MER/art.19:   

73 – 79 weken   
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Bijlage J: Selectie van projecten op het terrein van de 
vereenvoudiging van de regelgeving en op het gebied van de 
(overheids)communicatie4 
In het kader van het MDW-traject Service Gerichte Overheid is een overzicht gemaakt van 
projecten op het gebied van vereenvoudiging regelgeving en communicatie. Een deel van dit 
overzicht is hieronder overgenomen, met dien verstande dat het overgenomen is uit een 
conceptrapportage omdat het finale rapport ‘Geregeld Gebouwd’ van de werkgroep SGO op 
het moment van verschijnen van de Taskforce rapportage nog niet beschikbaar is.  

ICT- projecten 

• Loket bouwen en wonen 

Het loket Bouwen en Wonen is een digitale plek waar burgers met hun vragen over bouwen 
en wonen terecht kunnen. Het loket is ingericht aan de hand van vraagpatronen van 
burgers: bijvoorbeeld ‘Ik wil een schuur in mijn tuin zetten. Mag dat?’. Het loket biedt 
instrumenten aan gemeenten die een Bouwen en Wonen loket willen opzetten. Daarnaast 
zorgt het loket dat best practices ontwikkeld en verspreid worden. Dit project is met name 
gericht op de frontoffice. Door de één-loketdienstverlening kan de burger beschikken over 
alle samenhangende informatie op één punt bij de gemeente.  

• Statusinformatie  

Een project dat verwant is aan het loket Bouwen en Wonen is het beschikbaar stellen van 
status informatie over vergunningen op het internet. Dit is informatie over de stand van 
zaken van een individuele vergunningsaanvraag bij gemeenten (bijvoorbeeld hoe lang duurt 
de inspraakprocedure nog, wat is het advies van de welstandscommissie e.d.). Een aantal 
grote gemeenten is een systeem aan het ontwikkelen waarmee deze status informatie 
digitaal beschikbaar komt voor de burger. Ook na sluitingstijd van het gemeentehuis kan de 
burger over deze informatie beschikken. 

• Programma Stroomlijning Basisgegevens 

Doel van dit programma is het op orde brengen van de basisgegevens van de overheid om 
te komen tot een betere beleidsvorming en -handhaving, fraudebestrijding, administratieve 
lastenvermindering, invoering van de éénloketgedachte en een betere interne 
bedrijfsvoering. Hieraan wordt invulling gegeven door het maken van een zgn. 
‘authentieke’ registratie voor basisgegevens. Na besluitvorming in de zomer van 2001 zal 
onder andere worden begonnen aan een basisgebouwenregister, basisbedrijvenregister en 
een geografisch kernbestand (basiskaart). Dit project is vooral gericht op het structureren 
van de beschikbare informatie voor de frontoffice. 

• Superpilots  

De gemeenten Den Haag, Enschede en Eindhoven/Helmond zijn verkozen tot zgn. 
superpilots. Dit houdt in dat zij binnen drie jaar moeten komen tot een zo volledig mogelijk 
aanbod van elektronische diensten. Hierbij ligt de nadruk op het koppelen en/of integreren 
van gemeentelijke websites (frontoffice) met de geautomatiseerde werkprocessen en 
databanken van de organisatie zelf (backoffice). Hierdoor moet het mogelijk worden 
elektronische transacties uit te voeren bij die gemeenten. Met name het kennisniveau bij 

                                                 
4 Bron: Conceptrapportage MDW-Traject Service Gerichte Overheid ‘Geregeld Gebouwd’, 2001. 
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front- en backoffice binnen een gemeente verschilt nogal eens en de communicatie tussen 
beide is daardoor ook moeilijk. 

• Digitale toetsing 

Het digitaal aanleveren van gegevens kan een oplossing bieden voor de administratieve 
lasten die veroorzaakt worden door het indienen en aanpassen van bouwplannen. Een stap 
verder is het digitaal toetsen van bouwplannen. Door de verschillende deelaspecten waarop 
een bouwvergunning wordt getoetst in digitale modellen te gieten en te koppelen aan het 
bouwplan, kunnen de ontwerper en de gemeente digitaal toetsen of aan de 
bouwregelgeving wordt voldaan.  

Momenteel worden tests uitgevoerd om te kijken of het gecombineerd aanbieden van een 
tekening (in CAD-programma) en de rekenmodule (genaamd de ‘normworm’) een goede toets 
oplevert. In het najaar van 2001 zal een gekwalificeerd systeem voor de ‘normworm’ worden 
gepresenteerd. Het probleem hierbij is dat niet alle tekenprogramma’s kunnen worden 
gekoppeld aan het rekenprogramma. Digitale aanlevering en toetsing zou alleen tot stand 
kunnen komen als er bepaalde standaard systemen worden aangewezen. 

Daarnaast loopt het project Digitale Uitwisseling Ruimtelijke Plannen (DURP). DURP is een 
gezamenlijk initiatief van VROM, lokale overheden en andere partijen. Het doel is het gebruik 
van ruimtelijke plannen te bevorderen. In 2005 moet 70% van de nieuwe ruimtelijke plannen 
digitaal beschikbaar zijn. 

OPB-toekomstvisie 

Een belangrijk onderdeel van de toekomstvisie van het Overleg Platform Bouwregelgeving, 
waarin vertegenwoordigers van de bouwpraktijk zitting hebben, vormt de introductie van het 
‘gebouwdossier’. Hierin wordt gedurende de hele levensduur van het bouwwerk beschreven 
wat de kwaliteit is van zowel het casco als de installaties in het gebouw. Dit dossier moet 
beschikbaar zijn bij iedere transactie (huren/kopen) van een woning of ander gebouw.  

Het gebouwdossier dient zowel de burger als de overheid. Het gebouwdossier is een 
‘statusrapport’ van een gebouw op basis waarvan de burger een keuze kan maken of hij dit 
bouwwerk wel of niet wil gaan huren/kopen. Voor de overheid geeft dit dossier aan of het 
gebouw voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit of niet. De uitwerking van de OPB-
toekomstvisie Bouwregelgeving zal in het najaar van 2001 gereed zijn. 

MDW Benchmark gemeentelijke dienstverlening 

In project Benchmark gemeentelijke dienstverlening wordt de dienstverlening aan de burger in 
een aantal gemeenten vergeleken. Het project is gestart in september 2001 en richt zich op de 
tijd en het geld dat een burger kwijt is aan de voor hem belangrijkste producten en diensten 
(bijvoorbeeld parkeervergunning, bouwvergunning). Vanuit de benchmark zullen best practices 
worden geselecteerd, die als voorbeeld kunnen dienen voor andere gemeenten.  

MDW-werkgroep bouwregelgeving 

Op hoofdlijnen zijn de belangrijkste aanbevelingen van deze werkgroep: 

• Vereenvoudiging van bouwregelgeving en verbetering van betreffende 
vergunningprocedures is mogelijk door het aanpassen van voorschriften in de Woningwet 
betreffende de bouwvergunning en welstandstoezicht; 

• Het Bouwbesluit moet toegankelijker en beter leesbaar worden voor de praktijk; 

• Deregulering van het Bouwbesluit (meer verantwoordelijkheid leggen bij burger en 
bedrijfsleven); 
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De aanbevelingen uit deze werkgroep tezamen met de Evaluatienota ‘Herziene Woningwet en 
Bouwbesluit’ hebben geleid tot een herijking van de bouwregelgeving. Doel hiervan was een 
integrale verbetering van de bouwregelgeving zodat deze 

• Beter aansluit op de maatschappelijke wensen en behoeften; 

• Een groter draagvlak krijgt (zowel bestuurlijk als maatschappelijk); 

• In de praktijk beter hanteerbaar en handhaafbaar wordt. 

Deze herijking ligt tevens in het verlengde van de voornemens uit het Regeerakkoord van Paars 
II. Hierin is afgesproken dat gestreefd zal worden naar een drastische vereenvoudiging van de 
bouwregelgeving. 

De implementatie van het kabinetsstandpunt van de MDW-werkgroep Bouwregelgeving loopt 
nog en zal voor het grootste deel gestalte krijgen met de inwerkingtreding van de gewijzigde 
Woningwet en het Bouwbesluit, naar verwachting op 1 juli 2002.  

Wijziging Woningwet 

De volgende wijzigingen zullen in de Woningwet worden aangebracht: 

1. Verlening bouwvergunning 

Alle bouwwerken, ongeacht of zij wel of niet bouwvergunningplichtig zijn, moeten 
voldoen aan de voorschriften uit het Bouwbesluit. Een deel van deze bouwwerken is echter 
bouwvergunningplichtig en worden door de gemeenten preventief getoetst aan het 
Bouwbesluit en andere relevante regelgeving zoals de bouwverordening, welstand, 
bestemmingsplan, monumentenwet en dergelijke 

1a) De categorie-indeling van bouwvergunningplichtig bouwwerken wordt herzien. Dit 
houdt in een verruiming van de categorie vergunningsvrije bouwwerken en de categorie 
meldingplichtige bouwwerken vervalt. Daarbij wordt voor een deel van de categorie 
vergunningplichtige bouwwerken nog maar een ‘lichte’ bouwvergunning vereist. Door 
deze wijzigingen zullen er minder bouwwerken onderhevig zijn aan de preventieve 
bouwtoets van gemeenten, waarmee de administratieve lasten en kosten voor de burger 
worden verlaagd. Het aantal bouwaanvragen zal hierdoor moeten afnemen.  

1b) Gefaseerde verlening van de bouwvergunning is gebruikelijk. De mogelijkheid hiertoe 
is geregeld in de Modelbouwverordening. Door een gefaseerde vergunningverlening kan de 
aanvrager zijn ontwerpkosten voor de bouwtechnische uitwerking van het bouwplan 
beperken totdat hij zeker is dat de bouwvergunning niet wordt geweigerd op basis van 
ruimtelijke gronden. In het wetsvoorstel wordt deze fasering voor het verkrijgen van een 
bouwvergunning voor vergunningplichtige bouwwerken geregeld.  

1c) Op grond van de Woningwet bevat de gemeentelijke bouwverordening voorschriften 
voor de indiening van een bouwvergunningaanvraag. Per gemeente blijken deze 
indieningvereisten te verschillen (MDW-Bouwregelgeving). Om deze indieningvereisten 
landelijk te uniformeren en limiteren wordt een algemene maatregel van bestuur opgesteld 
voor het aanvragen van een reguliere, lichte en gefaseerde bouwvergunning. 

2. Welstandstoezicht 

In de MDW-rapporten Bouwregelgeving en ‘Stad en regels’ is gesignaleerd dat verbetering 
van de doelmatigheid en inzichtelijkheid van het welstandstoezicht door gemeenten 
wenselijk is. Op lokaal niveau maakt het welstandstoezicht steeds meer onderdeel uit van 
de ruimtelijke kwaliteitszorg in de gemeenten. De wijziging in de Woningwet brengt geen 



 

 98 

wijziging aan in de taken en verantwoordelijkheden maar vraagt op bepaalde punten wel de 
nodige verduidelijking en aanscherping.  

Vernieuwd Bouwbesluit 

Het doel van de conversie is het Bouwbesluit beter leesbaar en toegankelijk maken voor de 
gebruikers ervan. De inhoud van het Bouwbesluit wordt nauwelijks veranderd, maar er is 
gekozen voor een nieuwe systematiek en opbouw van het besluit. Tegelijkertijd worden de 
afspraken over inhoudelijke afstemming op andere relevante regelgeving (Arbo-eisen, Integrale 
toegankelijkheid utiliteitsbouw) meegenomen. Verder worden in het nieuwe Bouwbesluit 
enkele voorschriften geschrapt, die de keuzevrijheid van de burger vergroten (bijv. 
voorschriften radio-, televisie- en telefoonaansluitingen). Ook worden enkele voorschriften 
aangepast om in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen, conform de aanbevelingen uit 
de Nota Mensen, Wensen, Wonen. Denk hierbij aan het verhogen van de plafond- en 
deurhoogte i.v.m. toenemende lengte van de burger.  

Fundamentele herziening Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) 

In de voorstellen voor fundamentele herziening van de Wro is opgenomen dat er een 
bestemmingsplanverplichting gaat gelden voor het gehele grondgebied van de gemeente. De 
mogelijkheid van buitenplanse vrijstellingen wordt flink ingeperkt en vervangen door een 
bestemmingsplanwijziging. Met dit laatste wordt tevens bereikt dat de actualiteitswaarde van 
bestemmingsplannen verbetert. De procedure van het bestemmingsplan wordt teruggebracht 
van 58 weken naar maximaal 34 weken, met name door de provinciale goedkeuring achteraf af 
te schaffen en de toetsing van de provincie respectievelijk het Rijk te integreren in de 
totstandkomingsprocedure van het bestemmingsplan en deze aan termijnen te binden. Dit 
betekent dat bestemmingsplannen straks bijna net zo snel tot stand kunnen komen als 
vrijstellingen voor projecten op grond van de huidige artikel 19 Wro-procedure.  

In de voorstellen voor een nieuwe Wro zijn buitenplanse ontheffingen alleen nog maar 
mogelijk voor zaken van tijdelijke aard en voor bij AMvB aangegeven gevallen van geringe 
planologische betekenis. Burgemeester en wethouders kunnen deze ontheffingen verlenen 
zonder tussenkomst van de provincie. Dat is een snelle procedure van gemiddeld 8 tot 16 
weken.  

Commissie Scheltema 

De commissie Scheltema heeft voorstellen gedaan voor het opnemen van een coördinatie- en 
informatieregeling in de Algemene wet bestuursrecht. 

• De informatieregeling moet ervoor zorgen dat bestuursorganen aan aanvragers de complete 
informatie geven over de besluiten die verder moeten worden aangevraagd om een 
bepaalde activiteit te kunnen uitvoeren. Dit is een (lichte) inspanningsverplichting vanuit de 
overheid richting de burger om invulling te geven aan de éénloketgedachte. De 
informatievoorziening naar de vergunningaanvrager moet hierdoor beter worden. 

• De coördinatieregeling zorgt ervoor dat, indien verschillende samenhangende 
overheidsbesluiten nodig zijn, deze via één procedure gecoördineerd kunnen worden 
afgehandeld. De regeling zorgt ervoor dat er een bundeling is van beslis- en 
beroepsmomenten. Daarbij worden bestaande bevoegdheidsverdelingen niet veranderd, 
maar is het wel mogelijk een coördinerend bestuursorgaan aan te wijzen. Deze coördinator 
is dan verantwoordelijk voor de ‘bewaking’ van de procedurele en inhoudelijke 
samenhang. Afwijkingen op de voorgeschreven termijnen (bezwaren en besluiten) zijn 
daarbij mogelijk. 
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Commissie Elzinga 

De Commissie Elzinga stelt een aantal wijzigingen in de gemeentewet voor. Het wetsvoorstel 
Dualisering gemeentebestuur ligt momenteel ter behandeling bij de Tweede Kamer. De 
verwachting is dat het in 2002 in werking zal treden. 

De burgemeester krijgt in dit wetsvoorstel nieuwe bevoegdheden die onder andere betrekking 
hebben op de relatie burger-bestuur: 

• De zorgplicht voor een zorgvuldige behandeling van klachten door het gemeentebestuur 
(art.170 lid 1); 

• Uitbrengen van een burgerjaarverslag waarin in ieder geval een rapportage zit over de 
kwaliteit van de dienstverlening (art.170 lid 2); 

• Daarbij ziet de burgemeester ook toe op een goede samenwerking van zijn gemeente met 
andere gemeenten en andere overheden; 

• Het extern klachtenrecht wordt versterkt (voorontwerp Wet extern klachtenrecht). Alle 
gemeenten worden verplicht een lokale of regionale ombudsman aan te stellen, of aan te 
sluiten bij de nationale ombudsman; 

• Gemeenten moeten een lokale of regionale rekenkamer krijgen, die 
doelmatigheidsonderzoeken uitvoeren voor de gemeenteraad(-en); 

• De begroting wordt dusdanig aangepast dat deze inzichtelijk wordt voor het publiek. 

MDW-werkgroep Openbare inrichtingen 

Knelpunten die in dit MDW-project zijn gesignaleerd liggen met name op de inhoudelijke 
afstemming van regelgeving op elkaar en het aantal vergunningen dat nodig is. Het overtreden 
van voorschriften die voor openbare inrichtingen gelden moet strafbaar gesteld worden in de 
Wet op de Economische Delicten (bijvoorbeeld niet naleven van 
brandveiligheidsvoorschriften). De coördinatie tussen de verschillende toezichthouders en 
handhavers van openbare inrichtingen moet worden verbeterd. Daarnaast worden een aantal 
aanbevelingen gedaan over de verbetering van de uitvoering door gemeenten. Deze hebben 
betrekking op het optimaal benutten van ICT-mogelijkheden, het verbeteren van de handhaving 
en het uitdragen van de éénloketgedachte. In de uitwerking van het MDW-rapport en 
kabinetsstandpunt Openbare Inrichtingen worden voorstellen gedaan een aantal regelingen 
samen te voegen. 

Actieprogramma Verbetering Handhaving Bouwregelgeving 

Het actieprogramma Verbetering Handhaving Bouwregelgeving is een afspraak tussen het 
ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten om de uitvoering en handhaving van de bouwregelgeving te 
verbeteren. De relevante acties voor deze werkgroep zijn: 

• Faciliterende activiteiten: stimuleren tot reguliere en completere bouwtechnische 
opleidingen, goede voorlichting over nieuwe bouwregelgeving. Deze actie wordt ingevuld 
door de uitgebreide voorlichtingstrajecten ter introductie van de gewijzigde Woningwet en 
het vernieuwde Bouwbesluit. De onduidelijkheid over geldende regelgeving moet hiermee 
worden weggenomen.  

• Tweedelijnstoezicht: Een goede eerstelijns uitvoering en handhaving van de 
bouwregelgeving door gemeenten is gebaat bij een krachtig tweedelijnstoezicht. 



 

 100 

• Gemeentelijke samenwerking en uitbesteding van taken: een betere clustering van expertise 
en efficiëntere inzet van capaciteit bij gemeenten door het maken van intergemeentelijke 
diensten bouw- en woningtoezicht; Uitbesteden taken aan gespecialiseerde/ gecertificeerde 
bureaus (bijv. technische toets bouwvergunning). 

• Selectieve toets Bouwbesluit via toetsingsprotocol: De Woningwet (Ww) verplicht 
gemeenten om bouwaanvragen aan alle aspecten van de in art. 44 Ww genoemde 
regelgeving te toetsen. De gedachte om minder en steeds wisselende onderwerpen uit het 
Bouwbesluit (gemotiveerd) steekproefsgewijs te toetsen, wordt onderzocht. 

• Aanscherpen verantwoordelijkheid burger: De eigen verantwoordelijkheid voor het bouwen 
overeenkomstig het Bouwbesluit en het naleven ervan ligt bij de initiatiefnemer. Dit moet 
meer onder de aandacht worden gebracht. 

• Onderzoek naar Kostendekkendheid Bouwleges: Dit onderzoek is door deze werkgroep 
opgepakt. 

In het MDW-project ‘Doorberekening van handhavingkosten’ uit 1996 is aangegeven dat 
individuele doorberekening van preventieve handhavingkosten niet kan. Alleen als er een 
groepsbelang/profijt is te onderscheiden zou een deel van de preventieve handhavingkosten aan 
die groep burgers/bedrijven kunnen worden doorberekend. Repressieve handhaving heeft een 
(zuiver) collectief karakter waardoor individuele doorberekening niet redelijk is. Voor 
overheidsbeslissingen aangaande handhavingactiviteiten (preventief en repressief) geldt dat 
deze niet afhankelijk mogen zijn van de mate waarin doorberekening mogelijk is. In het 
actieprogramma handhaving en het onderzoek naar de kostendekkendheid van de bouwleges 
wordt dit meegenomen. 

Certificering 

In opdracht van VROM wordt door een tweetal private instellingen een ‘concept’-
beoordelingsrichtlijn ontwikkeld voor het toetsen van bouwplannen. Dit vindt plaats in 
samenwerking met de bouwpraktijk (vertegenwoordigers uit het Overleg Platform 
Bouwregelgeving). Aan de hand van deze ‘concept’-beoordelingsrichtlijn zal een praktijkproef 
worden uitgevoerd bij enkele gemeenten om te kijken of het certificeren van de bouwplantoets 
werkelijk de voordelen oplevert waarvan wordt uitgegaan. Hierbij wordt het uitgangspunt 
gehanteerd dat indien een gecertificeerde instantie een bouwplan indient dat voldoet aan het 
Bouwbesluit, de gemeente het bouwplan niet meer ‘mag’ toetsen.  

Indien blijkt dat certificering in de praktijk het gewenste resultaat oplevert heeft VROM de 
intentie uitgesproken de Woningwet hierop aan te passen. 

 


