
Samen doorbouwen aan 
voldoende betaalbare huizen
De vraag naar woningen is groot. De bouw kan de komende 10 jaar minstens 100.000 woningen per 
jaar bouwen. Iedere Nederlander moet in een passend huis kunnen wonen. Jong of oud, alleenstaand 
of samenwonend. Van leerkracht tot verpleger en van politieagent tot bakker. Wonen is voor 
iedereen een noodzakelijke basis in zijn of haar leven. Helaas hebben we in Nederland te maken met 
een steeds groter wordend tekort aan huizen. Er worden al jaren te weinig woningen gebouwd om 
aan de grote vraag te kunnen voldoen. Deze vraag neemt de komende decennia alleen maar 
verder toe. De komende 20 jaar groeit onze bevolking naar verwachting met 1,5 miljoen inwoners. 
Door deze schaarste staan mensen jarenlang op de wachtlijst voor een betaalbare huurwoning en 
is een koophuis voor velen onbereikbaar. Wonen is een grondrecht, het bouwen van voldoende 
betaalbare woningen moet daarom topprioriteit zijn. 

1. Er komt één ministerie voor ruimtelijke
ordening waaronder de woningbouw en
infrastructuur.

2. Het Rijk neemt regie op plekken waar het niet
lukt om op tijd voldoende woningen te bouwen.
Het is van belang dat gemeenten, provincie en Rijk
zorgen dat beslissingstrajecten over waar gebouwd
mag worden versnellen en verkorten.

3. Daarbij is nodig dat de haalbaarheid van
ieder bouwplan inzichtelijk wordt en de termijn
waarbinnen met bouwen gestart kan worden. Dit
biedt mogelijkheden om tijdig in kaart te brengen
waar en waarom plannen stagneren, en passende
maatregelen te nemen.

4. Meer bouwstromen door gelijkvormig uitvragen;
minder lokale bouweisen, minder individuele
eisen van coöperaties, voldoende plancapaciteit
binnen- en buitenstedelijk.

5. Extra geld voor bovenwijkse voorzieningen en
infrastructuur, daarvoor hebben we de komende
10 jaar minstens 10 miljard euro nodig. De
Woningbouwimpuls zou hiertoe kunnen worden
uitgebouwd naar een lange(re) termijn impuls. Dit
stelt gemeenten in staat hun grondprijzen te verla-
gen en maakt de bouw van woningen goedkoper.

6. Een bijdrage van (tenminste) 50 miljoen van het
Rijk is onmisbaar om de positie van starters op
de woningmarkt te verbeteren. Dit is een effectief
instrument om de koopwoningmarkt voor starters
beter bereikbaar te maken en tevens de
woningproductie te stimuleren.

7. Om starters meer toegang te geven tot de
woningmarkt moet de leenruimte worden vergroot,
dat in combinatie met verruiming van de Nationale
Hypotheek Garantie.

8. Coöperaties moeten meer investeringsruimte
hebben om voldoende woningen te bouwen
en te verduurzamen, daarvoor moet de
verhuurdersheffing worden ingezet. Dit in ruil
voor afdwingbare afspraken. Dit werkt als een
grote investeringsprikkel voor nieuwbouw en
verduurzaming.

Daarvoor heeft ons land het volgende nodig:

Meer informatie: 
samendoorbouwen.nl

www.samendoorbouwen.nl



