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Samen doorbouwen
aan Nederland
Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Adviezen, suggesties en ideeën voor uw
verkiezingsprogramma

Beste (kandidaat-)gemeenteraadsleden,
Nederland staat voor grote uitdagingen. Sterker uit de crisis komen, lukt ons niet
alleen. Dat lukt alleen samen. En de bouw weet hoe. Niet klagen, maar bijdragen.
Niet eisen, maar helpen. Niet stilstaan, maar doorbouwen. We bouwen samen door
om mensen aan woningen te helpen, om onze klimaatdoelen te halen en om ons land
in beweging te houden.
Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen worden volksvertegenwoordigers
gekozen die belangrijke beslissingen gaan nemen over hoe onze wijken, dorpen en
steden er in de nabije en verre toekomst gaan uitzien. De bouw staat zij aan zij met
hen die willen doorbouwen aan hun gemeente. Voor betaalbare
huizen, goed bereikbare wijken en een duurzame
leefomgeving. In dit document licht Bouwend
Nederland toe hoe we dat voor ons zien,
hoe we die grote uitdagingen samen
kunnen oppakken en wat daarvoor
nodig is. We doen concrete
aanbevelingen voor de
verkiezingsprogramma’s.
Klik op de kaart van Nederland
voor meer informatie over lokale
en regionale onderwerpen die
van belang zijn voor het
verkiezingsprogramma.
Met vriendelijke groet,

Maxime Verhagen
Voorzitter Koninklijke Bouwend Nederland

1. Samen doorbouwen aan
een beter ondernemersklimaat
Inleiding
Door te investeren in woningbouw, verduurzaming en bereikbaarheid zorgen
gemeenten voor een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving voor hun inwoners.
Om deze opgaven te realiseren is een goede samenwerking tussen de gemeente en
bouwondernemers belangrijk. Gemeenten kunnen bouwprocessen verkorten met
consistent beleid en door zoveel mogelijk aan te sluiten bij al geldende wetgeving
en landelijke afspraken. Bouw- en infrabedrijven denken graag in een zo’n vroeg
mogelijk stadium mee over oplossingen voor de bouwopgave in uw gemeente. Geef
ze de kans om met innovatieve ideeën te komen voor gemeentelijke opgaven en
gun niet alleen op laagste prijs. Bekijk daarnaast de praktische aanbevelingen die
Bouwend Nederland uw gemeente biedt voor het opstellen van een omgevingsvisie.

Belangrijk voor uw verkiezingsprogramma:
1. Maak duidelijke en uniforme beleidskaders
Sluit hierbij aan bij landelijke afspraken en wettelijke bouwvoorschriften uit
het Bouwbesluit.
2. Prikkel de markt
Geef bouw- en infrabedrijven in aanbestedingen de kans om zich echt te
kunnen onderscheiden met innovaties en duurzame oplossingen.
3. Betrek bouwers
Ontlast uw ambtelijke organisatie door
bouw- en infrabedrijven al in een vroeg
stadium mee te laten denken over
oplossingen voor de gemeentelijke
bouwopgave.

2. Samen doorbouwen aan
een duurzame toekomst
Om de ambitieuze klimaatdoelen te halen, zijn veel aanpassingen nodig in de
gebouwde omgeving. Technisch is al heel veel mogelijk, maar innovatieve oplossingen
worden nog onvoldoende benut door opdrachtgevers. Deze innovaties zijn er ook om
uw gemeente klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Uw inwoners krijgen
immers ook steeds meer te maken met hevige buien, hitte en droogte. Vijfenveertig
procent van de gemeenten neemt klimaatbestendigheid al op als gunningscriterium.
Bouw- en infrabedrijven staan klaar om in meer gevallen klimaatadaptief te bouwen.
Elk bouwproject, van verkeersplein tot woonwijk, dat door uw gemeente niet
klimaatadaptief wordt ontwikkeld, is een gemiste kans voor tientallen jaren.

Belangrijk voor uw verkiezingsprogramma:
1. Besteed duurzamer aan
Laat bij de gunning van projecten duurzaamheid, (zoals energiezuinig (ver)bouwen, klimaatadaptief,
natuurinclusief en circulair bouwen) zwaar meewegen. Bouw- en infrabedrijven krijgen graag de kans
zich in aanbestedingen hierop echt te kunnen onderscheiden.

2. Voorkom hoge projectkosten door stapeling van eisen
Zorg voor een goede balans tussen kosten en duurzame ambities. Maak gebruik van de beschikbare
instrumenten om een helder en betaalbaar project op te stellen. In de grond-, weg- en waterbouw (GWW)
biedt de De Aanpak - Duurzaam GWW een handvat voor meer focus.

3. Zet in op vroegtijdige samenwerking met het bedrijfsleven
In de ontwerpfase liggen de grootste duurzaamheidskansen. Bouw- en infrabedrijven werken graag in
de keten samen om tot een optimale oplossing te komen. Bijvoorbeeld via een bouwteam of twee fasen
contract. Steeds meer overheden passen dit tot ieders tevredenheid toe.

4. Geef zelf het goede voorbeeld bij verduurzaming
Bouw- en infrabedrijven kunnen gemeentelijke opdrachtgevers helpen de energietransitie te versnellen
door vol in te zetten op verduurzaming van scholen, instellingen en gemeentelijk vastgoed.

5. Maak energie-infrastructuur klaar voor de toekomst
Maak een uitvoeringsplan om de energie-infrastructuur en laadinfrastructuur klaar te maken voor de
wijkwarmteplannen. Ga in een vroeg stadium in gesprek met de uitvoeringsketen over hoe u de opgave
efficiënt en betaalbaar kunt uitvoeren. Bouw- en infrabedrijven staan klaar om de uitvoeringsplannen te
realiseren.

3. Samen doorbouwen aan
goede bereikbaarheid
Investeren in onze infrastructuur is investeren in de oplossing voor veel
maatschappelijke problemen. Of het nu gaat om het ontsluiten van nieuwe woonwijken,
het klimaatbestendig maken van ons land of het soepel laten lopen van onze reis over
fietspad, weg, water en spoor. Als grote opdrachtgever voor de bouwsector spelen
gemeenten hierbij een cruciale rol. Met een stabiele stroom aan opdrachten gaan
de maatschappelijke en economische opbrengsten hand in hand en versterken ze
elkaar. Zo kan de sector verder innoveren en zich blijven inzetten voor werving en
behoud van vakkrachten. Uw gemeente verdient een infrastructuur van topniveau.
Deze investering verdient zichzelf terug.

Belangrijk voor uw verkiezingsprogramma:
1. Zorg dat het onderhoud van uw gemeentelijke infra op peil blijft
Zorg voor voldoende middelen om de wegen, bruggen, kades, fietspaden en
ondergrondse infrastructuur veilig en op een kwalitatief goed peil te houden. Nu
bezuinigen leidt later tot hogere kosten.
2. Leg nieuwe infrastructuur aan
Bouw- en infrabedrijven staan klaar om wegen, fietspaden, openbaar vervoer,
(internet)kabels en leidingen aan te leggen die nodig zijn voor nieuwbouwwoningen.
Mobiliteit neemt de komende jaren toe, pas de bestaande infrastructuur hierop aan.
3. Maak uw infrastructuur klaar voor de 21e eeuw
De wens van de reiziger staat hierbij centraal,
niet de wijze van vervoer. Geef Nederlanders
voldoende fietsenstallingen, veilige fietsroutes
en voetpaden, goed functionerende
OV-stations en -verbindingen, laadpalen en
voldoende hubs voor goederen- en
personenvervoer en parkeergelegenheid.

4. Samen doorbouwen aan
voldoende huizen
Nederland komt op dit moment 279.000 woningen tekort en een huis dreigt voor veel
mensen onbetaalbaar te worden. Om een goede en passende woning voor iedereen
bereikbaar te maken zullen gemeenten keuzes moeten maken. Keuzes over waar
wordt gebouwd, hoeveel er wordt gebouwd en welke eisen er worden gesteld aan
nieuwbouwwoningen. De markt biedt aan om samen met de overheid voldoende
woningen in uw gemeente te bouwen.

Belangrijk voor uw verkiezingsprogramma:
1. Bouw conform de wettelijke normen
Een stapeling van extra eisen zet de betaalbaarheid van nieuwbouwwoningen verder
onder druk.
2. Versnel, versimpel en verduidelijk procedures
Stel in het kader van de Omgevingswet een Participatienota op waarin vooraf
vastgelegd is wat uw gemeente van een participatietraject verwacht. Bouwbedrijven
zijn er klaar voor.

3. Zorg voor voldoende bouwlocaties
Stuur op tenminste 130% plancapaciteit omdat
de ervaring leert dat 30% van de plannen niet
doorgaat. Bouw binnenstedelijk waar kan en
buitenstedelijk waar moet. Heb bij verdichting
oog voor de groene ruimte in verband met
hittestress en wateroverlast. Laat woningbouw
en natuurontwikkeling elkaar versterken.
Houd woningbouw betaalbaar door bij
stijgende bouwkosten rekening te houden met
een lagere opbrengst van gemeentelijke grond.

5. Samen doorbouwen aan
werkgelegenheid
Er is nu en in de toekomst een grote behoefte aan vakkrachten in de
bouw- en infrasector. Er is werkgelegenheid op alle niveaus, van
timmerlieden tot constructeurs. De bouwsector is volop aan het
innoveren en digitaliseren om een belangrijke rol te blijven spelen bij
het oplossen van de grote maatschappelijke opgaven. De bouwsector
en uw gemeente hebben hier een gemeenschappelijk belang. Bouw- en
infrabedrijven bieden lokale werkgelegenheid en verzorgen opleidingen
en uw gemeente biedt de inwoners graag een fijne leefomgeving. Laten
we hierin samen optrekken.

Belangrijk voor uw verkiezingsprogramma:
1. Stimuleer techniek in basis- en voortgezet onderwijs
In de technische sectoren is de komende jaren volop werk. Uw gemeente kan
bedrijven en opleidingsinstellingen helpen door lokale promotiecampagnes of
technieklessen op scholen te initiëren. Hiermee krijgen uw inwoners goede kansen
op de arbeidsmarkt.
2. Betaal langer mee aan loonkosten van kandidaten die vanuit een uitkering aan
het werk gaan 		
Maak het mogelijk voor kandidaten die vanuit een uitkering aan de slag willen in de
bouw en infra, om met behoud van uitkering het voortraject voor een leerwerkopleiding
te volgen. Na afronding is het belangrijk dat zij-instromers het vak in de praktijk
leren. Ondersteun bedrijven hierin financieel, zodat zij extra begeleiding kunnen
bieden en de kandidaat geen beroep meer hoeft te doen op een uitkering.
3. Besteed lokaal aan
Bied kansen aan ondernemers én medewerkers uit uw eigen gemeente. Veiligheid
heeft altijd prioriteit en daar wordt niet op geconcurreerd. Hierdoor draagt u bij aan
goede arbeidsomstandigheden en lokale werkgelegenheid.

