Samen doorbouwen
aan Nederland
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samendoorbouwen.nl

Inleiding

De komende verkiezingen gaan meer dan ooit over het doorbouwen aan
Nederland. Iedereen in ons land is geraakt door de coronacrisis. En
iedereen is nodig om ons land hier sterker uit te laten komen. Dit is
geen tijd voor stokpaardjes, stoere eisenpakketten of geschreeuw
vanaf de zijlijn. Het is een tijd om samen de mouwen op te stropen en
aan de slag te gaan.
Als we doorbouwen kunnen we de grote
problemen van onze tijd oplossen: de woningnood,
de energietransitie, de overbelaste infrastructuur
en de economische gevolgen van de coronacrisis.
Maar dat kunnen en willen we niet alleen. Dat
doen we samen. We zoeken naar overeenkomsten
in plaats van verschillen en stappen over onze
eigen schaduw heen. Daarom gaan wij coalities aan
met andere organisaties. Samen kunnen we zorgen
voor versnelling en vooruitgang in een tijd die dat
hard nodig heeft.

Wij gaan de grote uitdagingen waar Nederland
voor staat niet uit de weg. Want in tijden van
crisis moet je niet klagen, maar bijdragen.
Iedere sector heeft daarin een rol. De rol van de
bouw en infra is duidelijk: wij kunnen ons land
geven wat het nodig heeft.
We bouwen door aan Nederland. Om te
voorkomen dat jonge mensen nu en straks
geen betaalbaar huis kunnen krijgen. Om onze
woningen en gebouwen energiezuinig te maken
en zodat we onze klimaatdoelen halen. En we
bouwen door om te voorkomen dat ons land
door de coronapandemie helemaal tot stilstand
komt. Juist in deze tijd is het belangrijk dat we
in beweging blijven.

We komen hieruit.
Door samen door te bouwen aan Nederland.

“We moeten wel monden voeden”
Bouwbedrijf Talsma zit tweeledig in de
coronacrisis: enerzijds spelen verduurzaming
en energietransitie een belangrijke rol, aan
de andere kant draagt het familiebedrijf
(vierde generatie) grote verantwoordelijkheid
voor zijn personeel. “Monden moeten worden
gevoed,” aldus Arend Talsma. “Gelukkig valt de
bouwsector niet stil. Met name de particuliere
markt roert zich. Mensen die nu veel thuis zijn
en de lage rentestand slepen ons erdoorheen.”
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Inhoud
Ondernemers en vakmensen bouwen elke dag door aan een mooier,
beter en veiliger Nederland. En dat is hard nodig. De woningnood is
enorm, zeker onder jongeren. Elke dag zoeken duizenden politiemensen,
leraren, jongeren en verpleegkundigen naar een passende woning.
Nederlanders zijn vaker onderweg. De capaciteit van (water)wegen,
openbaar vervoer en fietspaden is ontoereikend als we er straks weer
massaal op uit trekken. We staan aan de vooravond van de transitie naar
een toekomstbestendig, circulair en duurzaam land. En dat allemaal in
een periode waarin Nederland hard is getroffen door het coronavirus.
De bouw is de motor van de economie. De bouw- en infrasector kan dan
ook een enorme bijdrage leveren aan het economisch herstel van ons
land in de komende jaren. Om dat waar te maken, zijn doortastend beleid
en forse investeringen noodzakelijk. Laten we er dus samen voor zorgen
dat we de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen oplossen.
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Wonen
Een woning vinden die past bij je leeftijd, je
inkomen en je behoeften: voor veel mensen is
dat nu onmogelijk. Door verschillende crises
zagen we de afgelopen vier jaar te grote
schommelingen in de woningbouwproductie.
De problemen rond stikstof en beschikbare
ruimte om huizen te bouwen, hebben onder
andere gezorgd voor een sterke afname van de
vergunningverlening. Die problemen zijn nog
altijd niet opgelost. Daarbovenop zijn er door
het coronavirus minder bouwinitiatieven tot
ontwikkeling gekomen.
De woningnood blijft dus onverminderd groot.
Door het gebrek aan betaalbare nieuwbouw
stagneert de doorstroming op de woningmarkt. Bovendien is de
verduurzaming van bestaande woningen tot stilstand gekomen. Daarom
moeten we samen meer woningen bouwen. Betaalbare huizen die
aansluiten op de vraag van de gewone Nederlander. Hiervoor hebben we
voldoende plancapaciteit nodig en moeten we naast het bouwen in de
stad ook meer kijken naar bouwlocaties aan de randen van de stad.

“Bizar hoe er wordt overboden”
“Op zich wonen we naar tevredenheid, maar een
groter huis is wel onze wens”, stelt Imme van
der Bent die samen met haar vriend in Leiden
woont. “We hoeven niet per se in ‘Groot Leiden’
te blijven. Het oosten van het land spreekt ons
ook aan. Maar waar je ook kijkt: de prijzen
rijzen de pan uit. Werkelijk ongekend wat
er zoal wordt overboden.”

“Er is hier werkelijk niets passends te vinden”
De zoektocht naar een betaalbaar huis in Zeeland voelt voor Mats
Deveneyns als het vinden van een kamer in een doorsnee studentenstad.
“Heel frustrerend”, aldus de 24-jarige Mats. “Ik heb niet veel eisen, maar
een klein halfjaar zoeken in de Zeeuwse contreien heeft mij helaas nog
niets opgeleverd. Daarom woon ik noodgedwongen bij mijn ouders.”
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Oplossing:
Zorg voor landelijke coördinatie en regie op woningbouw en
ruimtelijke ordening.
Dit is nu gedecentraliseerd, terwijl bouwen door bijvoorbeeld de
energietransitie en het klimaatbeleid juist steeds ingewikkelder wordt.
Woningbouw moet daarom niet nodeloos ingewikkeld worden gemaakt door
aanvullende eisen die gemeenten en woningbouwcorporaties stellen bovenop
landelijke beleid. Er zijn momenteel te veel verschillen in eisen per gemeente
of woningcorporatie. Gemeenten en provincies weten vaak niet precies wat
hun rol is en worstelen met een gebrek aan mensen en kennis. Dit leidt
tot frustratie en maakt het lastig om goede keuzes te maken. Het duurt
bovendien te lang voordat woningbouwplannen worden uitgevoerd. Het Rijk
moet daarom nauwkeurig in de gaten houden of er voldoende wordt gebouwd
en krachtig kunnen ingrijpen als dat niet gebeurt.

Zet de verhuurderheffing in voor nieuwbouw en verduurzaming.
Zo kunnen we betaalbare nieuwbouw stimuleren. De afgelopen jaren
zijn de lasten voor woningcorporaties fors gestegen. De verhuurderheffing,
vennootschapsbelasting en neveneffecten van maatregelen tegen
belastingontwijking leiden ertoe dat corporaties minder kunnen investeren.
Terwijl van hen inmiddels ook een leidende rol op het gebied van
verduurzaming wordt verwacht. Om dat goed te doen, zal de lastendruk
op woningcorporaties echt flink omlaag moeten.

Investeer in starters en doorstromers voor een
gezonde woningmarkt.
De mogelijkheden van starters om een woning te kopen zijn de afgelopen
jaren door de aangescherpte hypotheeknormen en sterke prijsstijgingen
alleen maar verslechterd. Ook zorgt de stijging van de bouwkosten ervoor dat
het steeds lastiger wordt om betaalbare nieuwbouwwoningen neer te zetten.
De moeilijke situatie van starters heeft bovendien een nadelig effect op de
doorstroming op de woningmarkt.
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Mobiliteit
Mobiliteit draagt onze samenleving. Het is niet
alleen een basisbehoefte van mensen, maar ook
noodzakelijk voor onze welvaart en ons welzijn.
We willen mensen op tijd naar hun werk
brengen (en ook weer op tijd naar huis) en we
willen goederen in binnen- en buitenland
makkelijk van A naar B krijgen.
Als we een miljoen nieuwe woningen bouwen,
zullen we er ook voor moeten zorgen dat de
bewoners zich kunnen verplaatsen. Nieuwe
huizen betekent ook nieuwe infrastructuur.
Schone mobiliteit helpt om de uitstoot van CO2
en andere schadelijke stoffen te verminderen
en actieve mobiliteit houdt ons gezond.
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Mobiliteit zorgt bovendien voor stabiele
belastinginkomsten. Het is verstandig om die
inkomsten ook te besteden aan noodzakelijke
investeringen in infrastructuur.
Het verdienvermogen van Nederland wordt
bovendien vergroot door investeringen in
infrastructuur. Zo kunnen we geld blijven steken
in bijvoorbeeld onderwijs en gezondheidszorg.
En houden we allemaal toegang tot mobiliteit,
met zoveel mogelijk keuzevrijheid.

Hoe kunnen we dat realiseren:
Kies voor een structurele oplossing voor de stikstofproblematiek.
De bouw wordt met een uitstoot van 0,6% van het totaal al bijna twee jaar
onevenredig hard getroffen. Op korte termijn is het juridisch en ecologisch
mogelijk en houdbaar om een drempelwaarde in te stellen voor tijdelijke
uitstoot. Dat betekent dat bij projecten alleen nog naar de gebruiksfase
en niet meer naar de realisatiefase hoeft te worden gekeken. Hierdoor
kunnen meer projecten doorgaan. Daarnaast moet op lange termijn het
stikstofregistratiesysteem vereenvoudigd en opengesteld worden voor meer
bouw- en infraprojecten en moet er een grotere toewijzing van beschikbare
stikstofruimte voor infrastructuur komen.

Versterk de financiële positie van gemeenten.
Met een ‘APK’ voor bijvoorbeeld kunstwerken kunnen gemeenten een
minimaal onderhoudsniveau garanderen en de verkeersveiligheid vergroten.
Gemeenten moeten bovendien extra (geoormerkte) infragelden krijgen via het
gemeentefonds, zodat zij hun ambities kunnen invullen. Want van Maastricht
tot Den Helder en van Terneuzen tot Ter Apel: reizigers hebben recht op
gelijkwaardige en veilige infrastructuur.

Investeer in infrastructuur.
Infrastructuur is een fantastisch economisch vliegwiel. Elke euro die je
investeert in infrastructuur levert tot wel drie euro aan aanvullende
investeringen op. Dat zijn euro’s die in Nederland blijven en dus een bijdrage
leveren aan het economisch herstel van ons land. Rijk, provincies en
gemeenten kunnen de bouw helpen door bijvoorbeeld werk naar voren te
halen of aanbestedingen op de markt te brengen.

Zorg voor meer continuïteit en voorspelbaarheid in de infrastructuur.
Het mobiliteitsfonds moet zo vormgegeven worden dat er voor de markt een
constante opdrachtenstroom is. Dit kan gedaan worden door meer aandacht
te besteden aan vervanging en onderhoud naast het aanleggen van nieuwe
infrastructuur. Daarmee komt op korte termijn extra werk op gang en kunnen
we optimaal blijven doorbouwen aan Nederland. Met een voorspelbare
hoeveelheid werk wordt bovendien de beperkte capaciteit van de sector
optimaal benut en ontstaat ruimte om te investeren in innovatie die de output
van de sector (internationaal) verder zal vergroten.
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Crisis

Deze uitdaging moeten we samen aangaan,
met de overheid, onderzoeksinstellingen
en opdrachtgevers en -nemers in een top
bouwsector. Samen moeten we doorbouwen
aan een innovatief Nederland.

In de bouw- en infrasector werken
doorbouwers. De sector is achter elkaar
getroffen door stikstof, PFAS en corona, maar
bouwt ondanks die tegenslagen door aan
Nederland. Juist in crisistijd is het belangrijk
dat we aan de slag blijven, zodat iedereen in ons
land prettig kan wonen, reizen en recreëren.

Onze vakmensen hebben we daar hard
voor nodig. Dat betekent dat de bouw zelf
blijft investeren in nieuwe en bestaande
medewerkers. Instromers en zij-instromers
zijn van harte welkom. Maar ook de flexibele
schil in de bouw is van grootbelang. Naast vaste
medewerkers en zij-instromers moeten ook de
zzp’ers goed kunnen blijven werken in de
bouwsector. Daarvoor hebben we passende
wet- en regelgeving nodig. Wij helpen ons land
dus niet alleen om uit de crisis te komen, maar
bieden Nederlanders ook een mooie nieuwe
toekomst in onze sector.

De bouw en infra zijn verantwoordelijk voor een
groot deel van de economische groei in
Nederland. Laten we dus blijven investeren in
deze sectoren. Zodat wij vandaag de
Nederlandse economie kunnen helpen
herstellen en onze bijdrage kunnen leveren aan
de maatschappelijke opgaven van Nederland.
Belangrijk daarbij is dat we blijven innoveren.
Het innovatiever maken van de bouw door
middel van o.a. digitalisering is een grote
uitdaging.

“Deze tijd vraagt om situationeel leiderschap”
Deze roerige tijden staan garant voor ondernemen ‘pur sang’
stelt Eric Smeets, directeur van Mertens Bouwbedrijf. “Je moet
belangrijke beslissingen nemen zonder dat je weet hoe corona, maar
ook PFAS uitpakken. Vorig jaar verliepen aanbestedingen nog op
rolletjes. Nu moet je werkelijk overal je gezicht laten zien.
Ondernemen in 2021 is moeilijk maar maakt het wel spannend.
Het zal gevolgen hebben voor de branche is mijn overtuiging.”
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Duurzaamheid
Nederland staat de komende jaren voor de
grote uitdaging om forse te stappen te zetten
op weg naar een schone en energiezuinige
economie. In het Klimaatakkoord zijn daarvoor
belangrijke doelen gesteld. De bouw- en
infrasector is hierin een onmisbare schakel.

Meer informatie:
samendoorbouwen.nl

Meer dan ooit moeten duurzaamheid,
circulariteit en emissiereductie de doorslag
geven bij een aanbesteding. Op die manier
krijgt innovatie in de bouw- en infrasector
een extra boost.

De energietransitie vraagt om innovaties die
onze sector dolgraag zou leveren. Op basis van
de afspraken in het Klimaatakkoord gaan wij de
huizen, gebouwen en machines in de komende
jaren duurzamer maken.

“Natuurinclusief de nieuwe norm”

“Schik in duurzaam denken”

Jaco Brand van Gebroeders Blokland
Ontwikkeling en Bouw: “Project ‘Ons Dorp’ staat
letterlijk en figuurlijk voor natuurinclusief
ontwikkelen. Hier vloeit het landschap op een
natuurlijke manier over naar de woningen die
tevens voorzien zijn van nestkastjes voor onder
meer de zwaluw en vleermuis. Deze manier
van ontwikkelen resulteert uiteindelijk in hoger
woongenot voor mens en dier.”

“We kijken continu naar de mogelijkheden
om zo duurzaam mogelijk te werken”, zegt
Jesper Pottuit van Van Gelder. “We hebben hem
inmiddels besteld en eind 2022 zijn wij de eerste
in Nederland met een grondververzetmachine op
waterstof. Ook fijnstoffilters op de keten zijn een
indicator dat we onze CO2-emissie tijdens
werkzaamheden tot een minimum beperken. We
krijgen steeds meer schik in duurzaam denken.
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Oplossing:
De
oplossing:
Verduurzaam snel en betaalbaar.
We sturen op de meest kosteneffectieve aanpak. Alleen dan blijft de transitie
betaalbaar. Voor een groot deel van de bestaande woningvoorraad zetten we in
op isolatie, hybride ketels en groen gas (of waterstof). Op korte termijn moet
duidelijkheid komen voor hoeveel woningen er groen gas en waterstof
beschikbaar is en tegen welke prijs.

Bundel de vraag en subsidieer particulier.
Dat kan door aanvullend budget vrij te maken voor subsidieverlening,
bijvoorbeeld in de nieuwe Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) die
investeringen in hernieuwbare energie en de verduurzaming van warmte in
de gebouwde omgeving stimuleert. Zorg ervoor dat ook woningcorporaties
stappen gaan zetten om hun woningen te verduurzamen. In de komende jaren
moeten er 450.000 woningen verduurzaamd worden. Ook deze vraag moet
gebundeld worden zodat continuïteit in de vraag naar verduurzaming ontstaat,
innovaties los komen en uitvoerende bouwbedrijven deze opdrachten efficiënt
kunnen oppakken.

Zorg voor continue vraag.
Voor uitvoerende bouwbedrijven betekent dat zicht op een continue
marktvraag. Daardoor kunnen zij verder investeren in efficiënte vormen van
verduurzaming. Het is ook belangrijk dat investeringen in de ondergrondse
energie-infrastructuur loskomen, want de capaciteit van het huidige net is
onvoldoende. Bovendien moet duidelijk worden wie er verantwoordelijk is
voor de ondergrond. Het versnellen van de aanpassing van ons energienet is
essentieel voor de energietransitie in de gebouwde omgeving.

Investeer in onze natuur.
De Nederlandse natuur is verzwakt en daardoor te gevoelig voor emissies
zoals stikstof. Wij pleiten voor forse investeringen in herstel, behoud en
versterking van onze natuur. Als we werken aan een goed evenwicht
tussen ecologie en economie, ontstaat er ruimte voor nieuwe economische
ontwikkelingen zoals woningbouw, verduurzaming en initiatieven voor
innovatieve mobiliteit. Met een drempelwaarde kan de bouwsector verder
werken aan bijvoorbeeld de energietransitie en het klimaatadaptief maken
van de openbare ruimte.
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