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Inleiding

De laatste VNG-inzet bouwen en wonen is van maart 2021. Sindsdien is er een nieuw kabinet aangetreden, zijn 
er gemeenteraadsverkiezingen geweest en is onze bestuurlijke commissie Ruimte, wonen en mobiliteit (RWM) 
vernieuwd. Onze activiteiten in 2023 hebben een ander karakter dan vorig jaar. In 2022 waren onze inspannin-
gen vooral gericht op een nieuw te vormen kabinet en de lobby op net nieuwe kabinetsvoornemens. In 2023 zal 
de inzet zich met name afspelen binnen lopende trajecten omdat veel van onze lobbypunten zijn opgenomen 
in de plannen van het kabinet. Het komt er nu op aan deze punten goed uitgewerkt te krijgen in wet- en regel-
geving en diverse programma’s. Voor nieuwe thema’s is op dit moment minder belangstelling bij ‘de politiek’, 
maar waar nodig nemen wij hier wel standpunten over in. Die komen ons van pas bij de voorbereiding op een 
volgende kabinetsperiode.

Binnen de drie algemene VNG-doelstellingen van kennisdeling, belangenbehartiging en dienstverlening voor 
gemeenten richt dit cluster zich inhoudelijk op bouwen en wonen. We hebben 10 speerpunten geformuleerd 
die samen de VNG-inzet bouwen en wonen 2023 vormen. Maar eerst wordt in deze notitie ingegaan op twee 
thema’s die dwars door de inhoudelijke speerpunten heenlopen, namelijk Uitvoeringskracht en Data. Daarna 
komen de 10 speerpunten aan bod.
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Hoofdlijnen uit de VNG-inzet

De VNG-inzet bouwen en wonen 2023 geeft richting aan onze lobbyactiviteiten de komende pakweg drie jaren. 
Zodra daar aanleiding voor is, maar in ieder geval over een jaar of twee, herijken wij onze inzet. De inzet is vast-
gesteld door de VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM) op 11 mei 2023.

De inzet is opgebouwd rond 10 speerpunten. Hierna gaan wij kort in op elk speerpunt.
1. Bevorderen van een zorgvuldige ruimtelijke inrichting, in het bijzonder de gebouwde omgeving 

Wonen is een van de functies waarvoor meer plek nodig is. Zorgvuldig ruimtegebruik vindt de VNG belang-
rijk. Daarom geven wij de voorkeur aan hergebruik boven nieuwbouw, aan bouwen binnen bestaand 
bebouwd gebied boven uitbreiding en aan bouwen op locaties die zoveel mogelijk klimaatbestendig zijn en 
waar de infrastructuur op orde is.

2. Verbeteren van de kwaliteit en duurzaamheid van bestaande en nieuwe gebouwen 
We willen als VNG meer aan de voorkant meepraten. Dat zou moeten leiden tot een beter gestroomlijnde 
advisering op de diverse onderwerpen binnen de bouwregelgeving. Er komen met grote regelmaat wijzi-
gingen van de bouwregelgeving. Wij zouden willen werken vanuit een gedeelde visie of structurele betrok-
kenheid van de VNG en andere koepels. De bouwregelgeving is aan verbetering toe en daar willen wij een 
actieve bijdrage aan leveren. Er zijn diverse onderwerpen waar we in ieder geval aandacht aan willen beste-
den: asbest, innovatie op het gebied van klimaat en energie, innovatie in de vorm van industriële bouw, 
tijdelijke bouw en de Wet kwaliteitsborging bouwen.

3. Bevorderen van voldoende woningaanbod dat aansluit op de behoefte 
De VNG steunt het streven naar extra woningen. Maar wel passend bij de regionale behoefte. En solidariteit 
tussen gemeenten, zowel in de opbouw van de woningvoorraad als in de woningtoewijzing aan aandachts-
groepen. Wij plaatsen diverse kanttekeningen bij het wetsvoorstel Versterking regie op de volkshuisvesting 
en doen voorstellen voor verbetering.

4. Het door gemeentelijke grondverwerving en afspraken met private grondeigenaren bevorderen van 
gebiedsontwikkelingen 
Gemeenten kunnen woningbouw bevorderen door een actief grondbeleid. Wij hebben een aantal voorstel-
len om het huidige instrumentarium te verbeteren, zoals het voorkeursrecht, onteigening, kostenverhaal en 
het beschikbaar krijgen van voldoende bouwgrond voor woningcorporaties. Ook kijken wij naar de moge-
lijkheden en verbeteringen in de financiële administratie. 

5. Verbeteren van financieringsmogelijkheden voor publieke investeringen bij gebiedsontwikkelingen 
Op veel woningbouwprojecten is onvoldoende dekking voor publieke investeringen. Tegelijkertijd zijn 
inmiddels diverse subsidieregelingen ontwikkeld. Maar de samenhang laat te wensen over en veel regelin-
gen zijn tijdelijk. Wij hebben een aantal voorstellen om toe te werken naar één structurele rijksregeling met 
beperkte administratieve lasten.

6. Bevorderen dat corporaties een goede bijdrage leveren aan het gemeentelijk woonbeleid  
Gemeenten hebben niet altijd grip op de werkzaamheden van corporaties. In de Wet versterking regie op 
de volkshuisvesting wordt hier nauwelijks aandacht aan besteed. De investeringsmogelijkheden van corpo-
raties staan onder druk, ondanks afschaffing van de verhuurderheffing. De VNG doet voorstellen om de 
bijdrage van corporaties aan de behoeften van gemeenten te verbeteren, zowel organisatorisch als financi-
eel. 

7. Het reguleren van het gebruik van woonruimten om tot een eerlijke verdeling van schaarste te komen en 
leefbaarheid te bevorderen 
De Huisvestingswet wordt op diverse punten uitgebreid en verbeterd. Gemeenten zullen huisvestingsveror-
deningen actualiseren of introduceren. Een van de knelpunten waar gemeenten tegenaan blijven lopen, is 
de onderbouwing van schaarste of bedreiging van de leefbaarheid. Die eis gaat wat ons betreft uit de wet, 
of dit moet op een meer eenvoudige wijze kunnen worden onderbouwd.

8. De woonlasten betaalbaar maken voor lage en middeninkomens 
De betaalbaarheid van wonen staat onder druk. Gemeenten hebben er belang bij dat de woonlasten (in 
brede zin) passen bij de inkomens. Gemeenten pleiten daarom voor het beperken van huurverhogingen, 
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regulering van het middensegment (prijs-kwaliteitsverhouding, woningtoewijzing) en stimulering van de 
betaalbaarheid van koopwoningen.

9. Voldoende betaalbare en passende woningen voor aandachtsgroepen 
Gemeenten hebben extra oog en oor voor mensen die moeite hebben met het vinden van passende huis-
vesting. Een aantal aandachtsgroepen heeft extra ondersteuning nodig. De gemeente heeft een belang-
rijke rol bij het stellen van urgenties in de woonruimteverdeling. En in het bevorderen van realisatie van 
diverse woonvormen – dikwijls in de sociale huursector. Behalve om reguliere woningzoekenden gaat het 
onder andere om statushouders en arbeidsmigranten.

10. Bevorderen van goed verhuurderschap en het aanpakken van huisjesmelkers 
Een nieuwe taak voor gemeenten is het bevorderen van goed verhuurderschap. De komende jaren houden 
wij de vinger aan de pols bij de implementatie van deze nieuwe wet.
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Versterken gemeentelijke 
uitvoeringskracht

Kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen en beleid daartoe zijn enkel relevant als ze haalbaar zijn en daad-
werkelijk verandering en verbetering in gang zetten. Gemeenten zijn aan zet om de volkshuisvestelijke opgave 
in samenwerking met hun stakeholders uit te voeren. Uitvoeringskracht is een randvoorwaarde om die opgave 
succesvol te vervullen. De uitvoeringskracht staat onder druk. Door een tekort aan financiële middelen bij 
gemeenten. Door tekort aan arbeidskrachten. En door nieuwe taken voor gemeenten. Uitvoeringskracht moet 
interbestuurlijk vormgegeven worden:
• Voldoende menskracht: de ambtelijke capaciteit in gemeenten schiet door de vele taken en de krappe 

arbeidsmarkt op veel fronten tekort. 
• Voldoende financiële middelen: het aantal en de omvang van publieke onrendabele toppen groeit.
De VNG ondersteunt gemeenten met handreikingen, stappenplannen en modelverordeningen. In de lobby en 
belangenbehartiging zetten we in op het verminderen van knelpunten. Ook ondersteunen we gemeenten bij 
het datagedreven werken. 
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Op orde brengen van de 
informatiepositie rondom de 
woningbouwopgave

Om knelpunten vroegtijdig te signaleren is het belangrijk om met de juiste data de voortgang van de woning-
bouw te monitoren. Hierdoor kunnen we tijdig bijsturen en de uitvoeringskracht optimaal te houden. We zetten 
de juiste datavoorziening in op de verschillende interbestuurlijke niveaus: 
1. Datahub Interne Woningbouw Informatie (DIWI): bij deze pilot wordt onderzocht hoe ‘datagedreven 

werken op de bouwstroom’ bij gemeenten geïmplementeerd kan worden. Het brengt de interne informatie-
positie van gemeenten op orde, zodat er op gemeenteniveau beter samengewerkt kan worden, zowel 
intern als met externe stakeholders. Na afronding van deze pilot in mei 2023 wordt besloten over daadwer-
kelijke ontwikkeling van de DIWI. DIWI levert informatie ten behoeve van de LMVW via provinciale planmo-
nitors. 

2. Landelijke Monitor Voortgang Woningbouw (LMVW): deze datavoorziening brengt informatie over 
plancapaciteit, verleende vergunningen en opleveringen samen. Tijdens de ontwikkeling van deze monitor 
worden afspraken gemaakt over uniforme definities voor alle overheden. We leggen interbestuurlijke 
afspraken over levering en onttrekking van data vast in het Dataprotocol LMVW, ontwikkeld door VNG 
Realisatie. 

3. Waarstaatjegemeente.nl: dit dashboard is oorspronkelijk ontwikkeld vanuit benchmarkdoelstellingen. 
Inmiddels blijkt dat het goed kan dienen voor beleidsontwikkeling. Voor het onderdeel ‘bouwen en wonen’ 
binnen dit platform zetten we bij gemeenten in op betere bekendheid en meer kennis over de mogelijkhe-
den. 

4. Lokale monitor wonen (LMW): dit product van Waarstaatjegemeente wordt doorontwikkeld op verschil-
lende onderwerpen. De sociale koop is daarvan een belangrijk onderdeel. Ook wordt mogelijke koppeling 
met andere monitors onderzocht, waaronder de LMVW.

5. Monitor aandachtsgroepen: er is dringend behoefte aan meer inzicht in de schaarsteverdeling van met 
name de sociale woningvoorraad. Momenteel is nog onduidelijk wat de omvang is van de verschillende 
aandachtsgroepen en hoe de urgentie aan woonruimte zich verhoudt tot reguliere woningzoekenden. De 
monitor aandachtsgroepen wordt in samenwerking met BZK ontwikkeld. 

6. Verkenning Informatievoorziening Fysiek Domein (VIFD): we brengen het volledige informatieland-
schap in kaart voor het fysieke domein. We starten met wat er reeds (in ontwikkeling) is aan monitors, data-
bases, dashboards en andere informatievoorzieningen. Dat confronteren we met de informatiebehoefte. 
We onderzoeken de overlap, gaten, knelpunten, verbeterpunten, etc. Na deze verkenning bepalen we ver-
volgstappen.  

7. Verhuurregister: VNG is positief over het opzetten van een huurregister. Dit stelt gemeenten in staat om 
beter te kunnen handhaven, gericht huurders te kunnen ondersteunen en de voorraad te monitoren. BZK 
onderzoekt momenteel de (juridische) mogelijkheden hiervan. Er is een grote samenhang met de LMW, 
omdat deze de werkelijke omvang van de particuliere sociale huur in kaart brengt. 

We hanteren een aantal uitgangspunten bij nieuwe informatievoorzieningen. 
• We zorgen dat onze activiteiten leiden tot een geringere administratieve last voor gemeenten, of dat de 

meerkosten voor gemeenten worden vergoed.
• We werken alleen mee indien er cijfers beschikbaar komen op gemeentelijk niveau, maar bij voorkeur ook 

voor delen van een gemeente (wijk, buurt, postcodegebied, adres).
• De cijfers zijn in ieder geval nuttig voor de gemeente zelf, bijvoorbeeld voor beleidsontwikkeling, verant-

woording van resultaten of meting van de voortgang.
• We gaan uit van gelijke definities, zo volledig mogelijke datasets, actuele gegevens.
• Het gaat niet om eenmalige, maar structurele verzameling van feiten. 
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 We nemen vanuit ons cluster deel in de Kerngroep data en Programma Verkenning Informatiepositie gemeen-
ten (VIP), waar doelen, strategie en rollen worden geconcretiseerd. Hiermee wordt afstemming met de interbe-
stuurlijke datastrategie en de eigen richtlijnen rondom dataontwikkeling en -gebruik geborgd.
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Speerpunt 1:  
Bevorderen van een zorgvuldige ruimtelijke inrichting, 

in het bijzonder de gebouwde omgeving

Naast de zorg voor een gezonde woningmarkt staat Nederland ook voor andere grote uitdagingen die 
samenkomen in de fysieke leefomgeving. Het klimaat verandert, de grenzen van het water- en bodemsys-
teem zijn in zicht, we stappen over op een andere energievoorziening en we streven naar een circulaire eco-
nomie. Dit alles vraagt om een integrale manier van werken, waarmee keuzes voor de leefomgeving sneller 
en meer in samenhang kunnen worden gemaakt. Onze ruimte, boven en onder de grond, is een schaars 
goed. Dit betekent dat de woningbouw in de context van alle opgaven in de fysieke leefomgeving moeten 
worden bekeken. Gemeenten vervullen nu en in de toekomst een cruciale rol in de lokale belangenafweging 
om het beheer, gebruik en de ontwikkeling van ruimte op een goede manier vorm te geven. We ondersteu-
nen hen hierbij door te helpen bij het maken van goede omgevingsvisies, omgevingsprogramma’s en omge-
vingsplannen. 

1.1 Samenwerken als één overheid
De VNG zorgt ervoor dat het rijk bij wet- en regelgeving rekening houdt met de belangen en uitvoeringspraktijk 
van gemeenten. Daarbij leunen we op goede interbestuurlijke verhoudingen. In het kader van de actualisatie 
van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) zorgen we dat op een juiste manier invulling wordt gegeven aan rijks-
regie en de rol van provincies in relatie tot de ruimtelijke voorstellen (de ruimtelijke puzzel in het kader van 
Programma NOVEX). We letten erop dat de afwegingsruimte voor gemeenten niet in het geding komt. 
Hiervoor maken we een redeneerlijn voor de landelijke regelgeving. Ook zorgen we voor een helder verhaal 
over de dagelijkse praktijk van ruimtelijke ordening bij gemeenten.

1.2 Locatiekeuzes
Onze inzet is dat gemeenten primair verantwoordelijk blijven voor locatiekeuzes voor woningbouw en andere 
functies, binnen bestaande kaders zoals de ladder voor duurzame verstedelijking. We houden de ladder zoals 
die nu is en daarbij uit te gaan van de behoefte zoals vastgesteld in de woondeals. 

We volgen daarnaast onze redeneerlijn klimaatbestendig bouwen, met het ‘ja, mits…’-gedachtegoed en subsi-
diariteitsbeginsel als uitgangspunten. Klimaatbestendige nieuwbouw op het gebied van wateroverlast, hit-
testress en droogte begint bij toekomstbestendige nieuwbouwlocaties. Deze worden daarom door de 
gemeenten, de provincies en de waterschappen voortaan in goed onderling overleg bepaald, zodat onnodige 
overlast en kosten worden voorkomen. Hierbij wordt aangesloten bij het proces van het Deltaprogramma ruim-
telijke adaptatie (stresstesten, risicodialogen, uitvoeringsagenda). Het moet snel duidelijk worden welke poten-
tiële bouwlocaties vanuit het oogpunt van klimaatverandering niet meer verantwoord zijn. Dan kunnen 
gemeenten zich concentreren op de ontwikkeling van andere locaties. Voor de invulling van het ‘hoe’ volgen we 
de maatlat groene en klimaatbestendige gebouwde omgeving. 

Bij locatiekeuzes speelt ook de infrastructuur in brede zin een grote rol. Nieuwe (bouw)locaties of intensiever 
gebruik vragen om uitbreiding en aanpassing van wegen, openbaar vervoer, wandel- en fietsverbindingen, 
energienetwerken, water en riolering. Alleen als de infrastructuur op orde is kunnen locaties op een verant-
woorde wijze worden ontwikkeld. Gemeenten zijn hierbij afhankelijk van medeoverheden en andere beheerders 
van infrastructuur. Dit hangt samen met speerpunt 5.

We blijven staan achter het sturen op 130% plancapaciteit voor woningbouw. Immers, niet alle plannen worden 
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uiteindelijk gerealiseerd. Waar weinig vraag is, kan hiervan worden afgeweken. De plancapaciteit is afgestemd 
op de omvang van het berekende woningtekort en er wordt rekening gehouden met sloop en onttrekking van 
woonruimte.

1.3. Hergebruik boven nieuwbouw
Gezien onze schaarse ruimte zetten we vooral in op transformatie en hergebruik van bestaand vastgoed. De 
focus blijft wat ons betreft bij binnenstedelijke vernieuwing en ontwikkeling. Enerzijds omdat dit een bijdrage 
levert aan de bescherming van het buitengebied, draagvlak voor voorzieningen en beperking van verplaatsin-
gen. Anderzijds willen we energie houden op projecten en plannen die in de afgelopen jaren zijn voorbereid. 

1.4. Kleinschalige nieuwbouw aan de randen van kleine kernen blijft mogelijk
Kleinschalig bijbouwen bij de kleine kernen draagt bij aan het leefbaar houden van deze kernen en biedt per-
spectief voor bijvoorbeeld jongeren die nog thuis wonen. In kleinere kernen, zonder verouderde bedrijfsloca-
ties, is de tegenstelling tussen bouwen in bestaand bebouwd gebied en ‘aan de rand van het dorp’ veel minder 
pregnant dan in de stad. Er zijn vaak weinig mogelijkheden voor herstructurering. Het gaat om kleine aantallen 
woningen. Vooral voor huishoudens die op deze kern of gemeente zijn georiënteerd. Die afweging kan alleen 
lokaal of regionaal worden gemaakt. Gemeenten moeten de ruimte krijgen om dit soort woningbouw te realise-
ren. Ook van provincies.
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Speerpunt 2:  
Verbeteren van de kwaliteit en duurzaamheid van 

bestaande en nieuwe gebouwen

De grote opgaven raken de bouwregelgeving, denk aan de woningbouw, verduurzaming, energietransitie, 
klimaatadaptatie, natuurinclusief, circulariteit, asbestverwijdering, etc.

Alle opdrachtgevers in de bouw krijgen bij (ver)bouwen te maken met wetten en regels, de bouwvoorschriften. 
De gemeente controleert of opdrachtgevers zich daaraan houden. Vanaf de vergunningaanvraag tot de opleve-
ring van het bouwwerk. Tegelijkertijd kan een gemeente ook opdrachtgever zijn (vastgoed). Voor beide rollen 
geldt dat wetten en regels werkbaar en logisch moeten zijn. Sommige uitwerkingsvoorschriften komen vanuit 
de markt, zoals asbestvoorschriften en NEN-normen. 

Gemeenten zien toe op de naleving van de voorschriften, zowel bij nieuwbouw als bij de staat van de 
bestaande voorraad. Het beleid hiervoor legt de gemeente vast in een handhavingsplan. De provincies zijn 
tweedelijns toezicht op de gemeenten. De tendens bij het rijk is om steeds meer verplichtingen rondom ver-
duurzaming, die voortkomen uit eigen of Europees beleid op te leggen bij gebouweigenaren middels het 
Bouwbesluit. Hiermee komen er steeds meer grote taken op gemeenten af. 

Gemeenten hebben daarnaast ook een opgave in het verduurzamen en aardgasvrij maken van de gebouwde 
omgeving waarin zij gebieden moeten aanwijzen waar de levering van aardgas gaat stoppen. Op die manier zal 
onder regie van de gemeente elke buurt of dorp aan de beurt zijn tot er in 2050 geen gebruik meer wordt 
gemaakt van fossiele energie in de gebouwde omgeving.

2.1. Samenwerking VNG/ BZK 
De doelstelling is om een gelijkwaardiger samenwerking te krijgen met BZK op o.a. bouwregelgeving. We 
willen als VNG meer aan de voorkant meepraten. Dat zou moeten leiden tot een beter gestroomlijnde advise-
ring op de diverse onderwerpen. Voorbeelden waar het beter kan:
• Zicht hebben op conceptbrieven van BZK aan de Kamers over o.a. de bouwregelgeving.
• De huidige VNG/BZK-overleggen zijn nog te versnipperd. 
• Er is daarnaast overleg met stakeholders op bijvoorbeeld de EU Energy Performance of Building Directive 

(EPBD) en bouwzaken in het Bouwberaad, zonder dat we voorafgaand als medeoverheden gestructureerd 
en duidelijk op één lijn te zitten.

Een scherpere blik is nodig wanneer overheden samen moeten optrekken en welke onderwerpen en wanneer 
aan de private markt kunnen worden overgelaten.

2.2. Samenwerken met het rijk via de koepels
Bij samenwerking op bouwregelgeving past een consequente (inter)departementale afstemming met VNG/
IPO/UvW. De gezamenlijke overheid incl. koepels moet een beeld ontwikkelen op wijzigingen van de wetten en 
regels en/of de werking van het stelsel. 

Dat willen wij organiseren via de BZK-lijn met een bestuurlijk overleg Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 
(BO-VRO), directieoverleg (DO-VRO) en ambtelijk overleg, inclusief eventueel daarbij betrokken andere depar-
tementen. Daarna (of parallel) zou de marktconsultatie moeten plaatsvinden. Over het resultaat daarvan zou 
afstemming moeten plaatsvinden tussen rijk en koepels. 
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Voor de technische ondersteuning maken we gebruik van en stemmen we af met gemeenten in de 
Contactgroep Bouw/VTH, Vereniging Bouw- en woningtoezicht (VBWTN), Omgevingsdienst NL (ODNL), 
Brandweer NL en Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw (SERB).

2.3. Behoefte aan een gedeelde overhedenvisie
Er komen met grote regelmaat wijzigingen van de bouwregelgeving. Daarbij is de indruk dat de wijzigingen 
ad-hoc/gefragmenteerd ‘opspelen’, zonder een gedeelde visie of structurele betrokkenheid van de VNG. Ook 
komt het voor dat het rijk al besloten heeft dat een bepaalde norm opgelegd wordt via het Bouwbesluit zonder 
de VNG hierover te raadplegen. Overigens heeft de VNG op basis van een Bestuursakkoord Wet kwaliteitsbor-
ging bouwen (Wkb) wel een intensievere samenwerking met BZK.

2.4. Zicht op ontwikkelingen in het parlement en bij de EU
Als VNG willen we inhoudelijk scherper zitten op Kamerdebatten en EU-ontwikkelingen. Voorbeelden van 
Europese regels zijn:
• Bouwproducten moeten in heel Europa op dezelfde manier worden getest en beoordeeld.  
• In de zomer van 2023 komt er een EU-voorstel over de screening en registratie van asbest in gebouwen.
• In de nieuwe EPBD IV worden stevige verplichtingen opgenomen voor de lidstaten op het gebied van duur-

zaamheid en (ver)bouwen. Zoals:
• Bestaande woningen moeten in 2030 minstens energielabel E en in 2033 minstens label D hebben. 
• Voor utiliteitsbouw geldt label E in 2027 en label D in 2030.
Beide hebben grote gevolgen voor onze inwoners en de mogelijkheid bestaat dat het rijk deze normerin-
gen wil invullen middels aanpassingen in het Bouwbesluit. Het gevolg hiervan is dat gemeenten bevoegd 
gezag worden en moeten handhaven op de norm.  

2.5. Versterken uitvoeringskracht van gemeenten
Afgelopen jaren zijn er meerdere toezicht- en handhavingstaken naar gemeenten gekomen zonder vergoeding 
voor de uitvoeringslasten van gemeenten. Denk aan: rookmelderplicht, inspectieplichten zoals voor galerijen 
en zwembaden, toezicht op gasverbrandingsinstallaties, wijziging systematiek vergunning naar sloopmelding 
zonder duidelijkheid over de taken voor gemeenten op asbest, APK publieksgebouwen, etc.

VNG wil dat gemeenten voldoende (financieel) in staat worden gesteld om de ambtelijke capaciteit op VTH-
bouw te versterken. Daarnaast willen we de financiële consequenties van veranderingen in bouwregelgeving op 
de Wkb monitoren. 

2.6. Verbetering stelsel bouwregelgeving
Een gebouw of bouwwerk moet aan basiskwaliteit voldoen en duurzaam zijn. Dat is geregeld in het Bouwbesluit 
(straks Besluit Bouwwerken Leefomgeving - Bbl). De bouwregelgeving wordt regelmatig aangepast, maar is na 
2012 nooit herijkt. 

Door technologische en beleidsinhoudelijke veranderingen is dit wel gewenst. Regelgeving kan juist transities 
ondersteunen. In het Bouwbesluit/straks BBL dienen elementen te worden te worden toegevoegd/aangepast:
• Klimaat adaptief (vanuit bodem en water sturend) en natuurinclusief bouwen;
• Circulair en biobased bouwen, daaronder inbegrepen het afbouwen van de afvalstromen;
• Energietransitie en de gevolgen op brandveiligheid (waterstof in woningen/batterijen in woningen i.v.m. 

zonnepanelen);
• Integrale toegankelijkheid van gebouwen (Nederland voldoet niet aan VN-verdrag rechten van de mens);
• Verduurzaming gebouwvoorraad kent geen plicht, behalve label C kantoren (is nu vooral verleiden om te 

isoleren);
• Afstemmen gebouwvoorraad op de vergrijzing (bv. brand flatgebouw).

Daarbij willen we ook een relatie leggen met wetenschappelijke inzichten, innovaties en uitwerking van wetge-
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ving in bijvoorbeeld NEN-normen, Nederlandse Technische Afspraken (NTA’s) en andersoortige publicaties. 

Ook certificering is een aandachtspunt. Omdat er meerdere certificaties bestaan in de leefomgeving, waaron-
der bouwregelgeving, is het zaak om vanuit VNG de focus te leggen op de waarde van certificatie (betrouw-
baarheid), met gebruikmaking van ervaringen met bijvoorbeeld asbestcertificatie.

2.7. Verduurzaming van de woningvoorraad
Gemeenten kunnen vanaf 2023 extra middelen aanvragen voor de lokale aanpak van het Nationaal 
Isolatieprogramma (NIP). Deze regeling, die loopt t/m 2030, richt zich zowel op het tegengaan van energiear-
moede als op het uitfaseren van slechte energielabels (E, F, G). De middelen die gemeenten krijgen kunnen zij 
inzetten voor isolatieaanpakken bij koopwoningen. Hiervoor is t/m 2030 een miljard beschikbaar. Daarnaast 
heeft het rijk afspraken gemaakt met woningbouwcorporaties over het uitfaseren van slechte energielabels bij 
sociale huurwoningen (E, F, G) t/m 2028, als onderdeel van de nationale prestatieafspraken. De VNG steunt dit 
beleid. Wij zijn voorstander van het combineren van verduurzamingsmaatregelen met onderhoudsmaatregelen 
en andere vormen van woningverbetering.

2.8. Asbestverwijdering
Sinds 2019 probeert de VNG te komen tot een fundamentele herziening van het asbeststelsel. Gemeenten 
hebben een wettelijke taak, maar hebben geen invloed op de regels. Deze zijn onduidelijk. Ze worden door de 
markt bepaald (zelfregulering) en lijken een verdienmodel in stand te houden. Aansluiten op de 
EU-grenswaarde (normering) zou hierin helpen. Interdepartementale samenwerking met koepels en TNO is 
nodig.

We willen de asbestdakenopgave echt versnellen. Er is een forse asbestdakenopgave. Milieubelasting door 
uitspoeling van asbest naar bodem, riool en oppervlaktewater moet worden voorkomen. De verduurzaming en 
energietransitie leggen een groot beslag op een beperkt aantal gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven, 
waardoor er een reële kans is dat deze transities en de asbestdakenopgave gelijktijdig vertraging oplopen en/
of te kostbaar worden. 

2.9. Lokale eisen op het gebied van klimaat en energie
De VNG streeft naar CO2-neutrale gebouwen, zowel wat betreft materiaalgebruik als het gebruik van het 
gebouw. De VNG is enerzijds voor landelijke aanscherping van normen maar we willen daarnaast ook dat kop-
lopergemeenten de instrumenten blijven behouden om innovatiever te (laten) (ver)bouwen. Grotere industriële 
bouwers/fabrikanten kunnen makkelijker hun productielijn aanpassen dan de kleinere.

2.10. Innovatie
De VNG stimuleert circulair (ver)bouwen en seriematige / industriële bouw. Specifiek zien we modulaire units en 
(gedeeltelijke) prefabwoningen als kansen om bouwkosten te verlagen, waardoor betaalbaarheid, woonkwali-
teit en duurzaamheid gestimuleerd kunnen worden en om negatieve milieueffecten zoals stikstofuitstoot op de 
bouwlocatie te beperken. Schaalvergroting van industriële bouwers/fabrikanten is nodig. Als VNG omarmen we 
technische innovaties die de inzet van materialen en het bouwproces efficiënter en duurzamer kunnen maken. 
Innovatie moet aangejaagd worden. Maar wel met behoud van stedenbouwkundige en architectonische kwali-
teit.

2.11. Tijdelijke woningbouw
De VNG geeft de voorkeur aan permanente woningbouw boven tijdelijke gebouwen. Tijdelijke woningbouw is 
een goede oplossing wanneer er sprake is van een tijdelijke vraag (piekopvang) of wanneer een locatie pas op 
termijn een definitieve invulling krijgt.

Tijdelijke woningen mogen geen tweederangswoningen worden. De kwaliteitseisen aan tijdelijke gebouwen 
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zijn lager dan permanente gebouwen. Maar dat hoeft niet. We zien dat gemeenten en corporaties tijdelijke of 
flexwoningen voor steeds langere perioden inzetten, soms achtereenvolgens op twee of meer plaatsen. De 
scheidslijn tussen tijdelijk en permanent vervaagt. Daarom is het onze prioriteit om te werken richting eendui-
dige normen voor duurzaamheid en kwaliteit van modulaire en (gedeeltelijke) prefabwoningen die in lijn zijn 
met traditioneel gebouwde woningen.

2.12. Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb)
De VNG werkt op basis van een bestuursakkoord samen met BZK. Vanwege het bestuursakkoord hebben we als 
VNG ons verbonden met de Wkb. Zaak is om te staan voor een goede invoering. We moeten er scherp op zijn 
dat de compensatie goed geregeld is voor de taakuitvoering (met name toezicht en handhaving).
• De Wkb treedt gelijktijdig met de Omgevingswet in werking. In aanloop daarnaartoe stimuleert en bege-

leidt de VNG proefprojecten. 
• De VNG biedt gemeenten producten en handreikingen aan ter voorbereiding op de Wkb. Zo worden onder 

andere voorbeeldbrieven ter beschikking gesteld en wordt er gewerkt aan een overzicht van voorberei-
dingsfasen en de daarbij behorende producten. 

• VNG denkt mee over consequenties voor gemeenten bij gefaseerde invoering van de gevolgklassen.
• Gevolgen in de uitvoeringspraktijk, zoals problemen bij onvolledige gereedmelding door het ontbreken 

een verklaring van de kwaliteitsborger, de handhavingspraktijk na ingebruikname van een gebouw en moni-
toringscriteria om de werking van de Wkb te kunnen evalueren.

• VNG reageert op nieuwe ideeën, zoals gestapelde flexbouw toevoegen aan gevolgklasse 1.
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Speerpunt 3:  
Bevorderen van voldoende woningaanbod dat aansluit 

op de behoefte  

In de Nationale Woon- en Bouwagenda (NWBA) en het Programma woningbouw van het kabinet (maart 2022) 
worden de oorzaken van de wooncrisis en de doelstellingen en de programmatische aanpak voor de komende 
jaren geschetst. Het doel is het bevorderen van de beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van het wonin-
gaanbod in Nederland. Eind 2022 en begin 2023 worden 37 regionale woondeals tussen rijk, gemeenten (en 
soms provincies) gesloten.

De plannen voor woningbouw hebben te maken met diverse kritische succesfactoren. Zo is er het stikstofpro-
bleem dat moet worden opgelost, moeten woningbouwprojecten ‘water en bodem gestuurd’ zijn en doen 
provincies in 2023 ruimtelijke voorstellen. Gemeenten en bouwers hebben tevens te maken met stijgende 
bouwprijzen, stijgende rente en een tekort aan ‘handjes’ om de woningbouw te realiseren.

Het gesprek met marktpartijen begint eigenlijk pas zodra de Woondeals ondertekend zijn. De VNG onder-
steunt bij nieuwbouw een landelijke doelstelling van 30% sociaal, 40% middensegment en 30% vrij. 

3.1. Regie op de volkshuisvesting 
Op 16 februari 2023 is een conceptwetsvoorstel Versterking van de regie op de volkshuisvesting in consultatie 
gegeven. Inwerkingtreding is voorzien per 1-1-2024. De VNG heeft kritisch gereageerd op een aantal voorstel-
len uit de consultatieversie en zal ook richting Tweede Kamer reageren op de volgende versie. 

Inzet is een heldere positie voor de gemeenten in de ruimtelijke ordening en woningbouw binnen het ‘huis van 
Thorbecke’. Geen bovenmatige sturing door andere overheden. Mogelijkheid tot sturing op marktpartijen en 
corporaties die de woningen bouwen.

In onze reactie gaan wij ook in op het begrip ‘regionaal’ als het gaat om intergemeentelijke samenwerking op 
het gebied van woonbeleid. Nu wordt er gewerkt met woningmarktregio’s in de zin van de Woningwet (artikel 
41c). Ook zijn er woningmarktregio’s voor de Huisvestingswet (art. 1 lid 1 onder k). Voor onderzoeksdoeleinden 
vinden analyses vaak plaats op basis van de ABF-woningmarktregio’s. En we hebben de woondealregio’s. Dit 
zijn vier verschillende landsdekkende indelingen.

De sturing op urgente doelgroepen zal worden vormgegeven via een verplichte huisvestingsverordening 
(urgentieregeling). Dit als uitvloeisel van het programma Een Thuis Voor Iedereen. Zie hiervoor het speerpunt 9 
Voldoende betaalbare en passende woningen voor aandachtsgroepen verderop in deze inzet.

3.2. Meer sociale huur waar weinig is en overal voldoende sociale huur 
Het is wel wenselijk dat gemeenten die relatief weinig sociale huurwoningen hebben, er in de nieuwbouw meer 
moeten realiseren dan gemeenten die boven het gemiddelde zitten. Dus in het nieuwbouwprogramma ver-
wachten wij van achterblijvende gemeenten een groter aandeel sociale huur. 30% sociaal in de nieuwbouw is in 
de meeste gemeenten en regio›s een goed te verdedigen eis. Regionale afspraken over nieuwbouw van sociale 
huurwoningen zijn niet vrijblijvend. Wij verwachten solidariteit tussen gemeenten. De regio moet eerst het 
gesprek voeren. De provincie kan aanwijzingen geven wanneer gemeenten zich niet aan de afspraken houden 
of weigeren een evenredige bijdrage aan de nieuwbouw van sociale huurwoningen te leveren. De VNG pleit 
ervoor dat dit punt goed in wet- en regelgeving terecht komt.
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Deze doelstelling vraagt ook commitment van marktpartijen en corporaties. Ook zij moeten kunnen worden 
aangesproken op deze doelstelling.

Nu er geen landelijk streefpercentage geldt is het wel zaak dat het kabinet blijvend en fors moet investeren in 
een robuuste sociale voorraad. Rijk, VNG, Aedes en Woonbond hebben daarover in de Nationale Afspraken 
woningcorporaties afspraken gemaakt. Deze afspraken moeten worden gemonitord en doelstellingen moeten 
zo nodig worden bijgesteld.

3.3. Beperken van sloop en verkoop van sociale huurwoningen 
Gemeenten moeten meer grip krijgen op de realisatie van voldoende aanbod in de sociale huurvoorraad. 
Gemeenten bepalen in de woningbouwplanning de bruto woningtoename, maar moeten ook de netto toe-
name kunnen vaststellen. De VNG zal dit punt onder de aandacht brengen van het kabinet. 

3.4. Gezien de grote vraag is doorbouwen in tijden van crisis noodzakelijk  
Ondanks het beleid gericht op vlotte realisatie van meer woningen en de krappe arbeidsmarkt sluiten we niet 
uit dat de woningbouw nog eens inzakt. We zorgen dat we zijn voorbereid op anticyclisch bouwen. Voor de 
markt van koopwoningen kunnen tijdelijke maatregelen soelaas bieden, bijvoorbeeld een opkoopregeling 
wanneer het gewenste voorverkooppercentage niet wordt gehaald. Gewoonlijk wordt pas met de bouw gestart 
als minimaal 70% van de koopwoningen is verkocht (en de huurwoningen worden afgenomen door een corpo-
ratie of belegger). Een project zou bij een lager voorverkooppercentage kunnen starten, wanneer een fonds de 
onverkochte woningen afneemt, tijdelijk verhuurt en daarna alsnog verkoopt. De sociale huurvoorraad is nau-
welijks conjunctuurgevoelig en kan dus ook tijdens een crisis worden verbeterd en uitgebreid. Voor corporaties 
ligt er, meer dan de afgelopen jaren, ook een rol in de bouw van middeldure huurwoningen.
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Speerpunt 4:  
Het door gemeentelijke grondverwerving en afspraken 

met private grondeigenaren bevorderen van 

gebiedsontwikkelingen 

 Gemeenten kunnen woningbouw bevorderen door een actief grondbeleid: het verwerven van gronden voor 
nieuwe projecten. Door de slechte financiële positie van gemeenten en de financiële risico’s zijn gemeenten 
hierin echter terughoudend. Grondeigendom geeft gemeenten extra mogelijkheden om gebiedsontwikkelin-
gen te initiëren en te beïnvloeden. Ook wanneer de gemeente geen grond in bezit heeft zijn er instrumenten 
om gebiedsontwikkelingen te beïnvloeden. Daartoe willen we het huidige instrumentarium verbeteren.
 

4.1. Voorkeursrecht 
Gemeenten kunnen een recht van eerste koop op gronden vestigen. Als een eigenaar het vastgoed wil verko-
pen, moet dit eerst aan de gemeente worden aangeboden. De gemeente kan dan per geval bekijken of zij van 
dit voorkeursrecht gebruik maakt. Gemeenten hebben na vestiging van het voorkeursrecht 3 jaar de tijd om een 
plan uit te werken. In de praktijk blijkt dat voor grote plannen vaak te krap. Een aantal jaar meer ruimte voor 
gemeenten, bijvoorbeeld 6 jaar, beperkt het risico.

Een tweede punt bij het voorkeursrecht is het dwingende karakter van aankoop. Marktpartijen kunnen bij ver-
wervingen contracten sluiten met een ontbindende voorwaarde indien de bestemmingswijziging niet plaats-
vindt. Dit is voor gemeenten niet mogelijk. Dit levert voor gemeenten dus extra risico op ten opzichte van de 
marktpartijen. Het zou helpen als gemeenten hierin meer tijd en ruimte krijgen, rekening houdend met rede-
lijke rechtsbescherming van de eigenaren.   

4.2. Onteigening 
Bij de overgang naar de Omgevingswet verandert de onteigeningsprocedure. De VNG constateert daarbij een 
bestaand en twee nieuwe knelpunten.

Een bestaand knelpunt is de onteigeningswaarde. Er wordt uitgegaan van de (toekomstige) marktwaarde, de 
‘hoofdprijs’. Vanaf het moment dat plannen voor gebiedsontwikkeling bekend worden, volgen eigenaren en 
kopers de prijs soms een tactiek van ‘wachten en frustreren’ om uiteindelijk op de ‘hoofdprijs’ uit te komen. 
Deze vorm van prijsopdrijving kan mogelijk worden tegengegaan door de onteigeningswaarde voor een heel 
plan te bevriezen op het moment dat de gemeente besluit voor het eerste perceel de juridische fase van ontei-
gening te starten. Dus meer planmatige inzet van onteigening voor een heel plan. Of de huidige waarde (meer) 
als maatstaf nemen in plaats van vroegtijdig al op toekomstige waarde te waarderen. Nader onderzoek is 
nodig.

Nieuw in de Omgevingswet is een beperking van de onteigeningsgrondslag. Er zou niet meer onteigend 
kunnen worden wanneer het huidige gebruik ook in de toekomstige situatie mogelijk blijft. Deze ongelukkig 
geformuleerde passage in art. 11.6 van de Omgevingswet kan worden hersteld door de zinsnede “onder uitslui-
ting van de bestaande vorm van ontwikkeling, gebruik of beheer” weg te laten. Dit is een relatief eenvoudig uit 
te voeren reparatie die VNG namens IPO, UvW en Rijkswaterstaat heeft ingebracht bij BZK. De voorgestelde 
oplossing is echter nog niet geaccepteerd.   
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Ten aanzien van de verschuiving van het bevoegd gezag voor de onteigening van de Kroon naar gemeente, 
provincie, waterschappen en rijk wordt in opdracht van de VNG en andere partijen een onderzoek uitgevoerd 
naar mogelijkheden om de kennis en expertise rondom onteigenen voor bevoegd gezagen zodanig te organi-
seren dat deze aansluit bij de nieuwe situatie na invoering van de Omgevingswet.  

 
4.3. Stedelijke kavelruil 
Bij grondverwerving is een tussenoplossing tussen vrijwillige onderhandelingen en onteigening welkom. Onder 
de Omgevingswet wordt stedelijke kavelruil mogelijk. Het is goed deze niet-verplichte methode te monitoren 
en de mogelijkheid van invoering van stedelijke herverkaveling met verplichtend karakter open te houden. In 
het laatste geval voert de gemeente de regie. 
 

4.4. Financiële middelen voor gemeentelijke grondaankopen 
Grondaankopen vinden vaak jaren voor oplevering van een gebiedsontwikkeling plaats. Voor de gemeentelijke 
investeringen is op dit moment geen rijksubsidie beschikbaar. De Woningbouwimpuls (WBI) kan alleen worden 
aangevraagd indien het om projecten gaat van minimaal 200/500 woningen en start bouw binnen 3 jaar. 
Deelname van het rijk in het innemen van grondposities voor woningbouwprojecten (bijvoorbeeld na vestiging 
van voorkeursrecht) zou veel gemeenten kunnen helpen – door garant te staan of mede-eigenaar te worden. 
Een alternatief is de terugkeer van locatiesubsidies voor verwerving, sanering en bouwrijp maken van dure loca-
ties. 

4.5. Verbetering van de financiële administratie 
Gemeenten lopen aan tegen verschillen tussen de werkwijze rond gemeentelijke grondexploitaties (de boek-
houding rond gebiedsontwikkelingsprojecten op gemeentegrond) en de richtlijnen voor de gemeentelijke 
begroting en verantwoording. Regelgeving op basis van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) past op 
verschillende punten niet bij de grondexploitaties. Vanuit de VNG zijn diverse voorstellen voor verbetering 
aangedragen, maar die hebben slechts beperkt effect gehad op de richtlijnen van de Commissie BBV. Wij sig-
naleren de volgende aandachtspunten: 
• De regelgeving heeft teveel (administratieve) schotten opgeworpen in gebiedsontwikkelingen: 
• Grondexploitaties met grondbezit van gemeenten en grondexploitaties met grondbezit van derden.  
• Investeringen in Materiële Vaste Activa en kosten in grondexploitaties.
• Te grote financiële risico’s door tussentijdse winstneming en schommelingen in resultaatneming (winst/

verlies).
• Complexiteit van de regelgeving BBV en verschillende formats/voorwaarden die nu in dezelfde projecten 

spelen door interne sturing, BBV/accountant en woningbouwimpuls.
• Rentevoorschriften zijn onnavolgbaar.  

4.6. Anterieure overeenkomsten 
In 95% van de private gebiedsontwikkelingen maakt de gemeente voor vaststelling van het bestemmingsplan 
dat de ontwikkeling mogelijk maakt privaatrechtelijke afspraken met de grondeigenaar/ontwikkelaar. Wij zijn 
voorstander van een zekere mate van standaardisatie van anterieure overeenkomsten. Zo’n overeenkomst 
omvat een aantal steeds terugkerende onderwerpen en vergelijkbare bepalingen. Het kan gemeenten een 
hoop werk besparing als er standaarden of voorbeeldteksten beschikbaar zijn, die in de praktijk bruikbaar zijn 
gebleken. 

4.7. Kostenverhaal 
De onteigeningswaarde (zie hierboven) wordt ook gebruikt bij het bepalen van de inbrengwaarde van gronden 
in het verhalen van gemeentelijke kosten op private ontwikkelaars. Met als gevolg dat de gemeente minder 
kosten kan verhalen dan berekend, omdat dit de berekende draagkracht van de ontwikkelaar te boven gaat 
(macro-aftopping). Een verlaagde onteigeningswaarde (bijvoorbeeld de gebruikswaarde) kan dus resulteren in 
een vollediger kostenverhaal. 
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Het kostenverhaal wordt onder de Omgevingswet ingewikkelder, doordat er een nieuwe methode bij komt: het 
kostenverhaal zonder tijdvak, bedoeld voor organische gebiedsontwikkeling. De VNG heeft hiervoor gepleit. 
We houden de uitwerking in de praktijk in de gaten. Daarnaast onderzoeken we mogelijkheden voor vereen-
voudiging van kostenverhaal voor kleine projecten, door uit te gaan van bijvoorbeeld een vast bedrag per 
woning (forfaitair bedrag). 
 

4.8. Geen bouwplicht 
Een doorn in het oog van veel gemeenten is het niet-starten van de bouw, terwijl het bouwplan past binnen het 
bestemmingsplan en niets de verlening van een bouwvergunning of de start van de bouw meer in de weg staat. 
Het lastige van een bouwplicht is dat je een eigenaar niet kunt dwingen om te investeren. De gemeente zit er 
niet op te wachten om zelf de bouw over te nemen en de kosten in rekening te brengen op de eigenaar (met 
alle risico’s van dien). De VNG ziet meer in versnelde mogelijkheden voor onteigening wanneer er niets gebeurt 
en voor intrekking van verleende, maar niet-gebruikte vergunningen. Dit laatste is al mogelijk, maar hiervan 
wordt te weinig gebruik gemaakt. De vraag is op welk moment een gemeente doorpakt. Soms wordt een loca-
tie met een onherroepelijke bouwvergunning doorverkocht en moet de gemeente zaken doen met een nieuwe 
partij. 

4.9. Zelfrealisatierecht
Elke grondeigenaar heeft het recht om zelf bouwactiviteiten te realiseren die passen binnen het bestemmings-
plan. Bij de gewenste bouw van nieuwe woningen kunnen grondeigenaren zich beroepen op het recht van 
zelfrealisatie. In dat geval kan de gemeente gronden niet onteigenen. De eigenaar geeft immers aan dit zelf te 
willen en kunnen doen. Maar sommige eigenaren willen of kunnen dit niet, dat blijkt vaak pas later. Er wordt wel 
gepleit voor het ontkoppelen van eigendom en het recht van realisatie. Nadere studie hierop is gewenst.

4.10. Grondprijsbeleid 
Heel regelmatig is er discussie over gemeentelijke grondprijzen. Daarbij realiseren vragenstellers zich meestal 
niet dat een aanzienlijk deel van de nieuwe woningen wordt gebouwd op private gronden. Dan heeft de 
gemeente geen invloed op de grondprijzen. Als de gemeente de grond wel bezit en verkoopt ten behoeve van 
woningbouw worden grondprijzen bij voorkeur residueel bepaald, zo is al jaren geleden in goed overleg met 
ontwikkelaars en andere betrokken partijen afgesproken.

De residuele grondwaarde wordt berekend door de commerciële waarde (vrij-op-naamprijs) als uitgangspunt te 
nemen en daarvan de btw, de bouwkosten en bijkomende kosten (inclusief winst) af te trekken. Het residu is dan 
de waarde die overblijft voor de gemeente, die de grond verkoopt. Extra kwaliteit werkt enerzijds door in de 
bouwkosten en anderzijds in de vrij-op-naamprijs en dus ook in de residuele waarde. Gemeenten moeten 
marktconforme grondprijzen rekenen, anders is sprake van staatssteun. Een uitzondering is er alleen voor soci-
ale woningbouw en maatschappelijke voorzieningen zonder winstoogmerk.

Gezien de voortdurend terugkerende discussies en verwijten richting gemeenten over het gemeentelijke 
grondprijsbeleid lijkt het ons goed om te onderzoeken of verbeteringen mogelijk zijn.

4.11 Voldoende betaalbare bouwgrond voor woningcorporaties
Woningcorporaties hebben slechts beperkte mogelijkheden om zelf bouwgrond te verwerven. Het is de 
bedoeling dat er meer sociale huurwoningen bijkomen (30 procent van de nieuwbouwproductie). Dat gaat niet 
vanzelf. Als de corporatie zelf geen of onvoldoende grondposities heeft, klopt zij bij de gemeente of bij project-
ontwikkelaars aan. De gemeente kan voor eigen grondexploitaties zorgen dat een corporatie bij de ontwikke-
ling wordt betrokken. Voor private grond wordt realisatie van sociale huurwoningen vastgelegd in een anteri-
eure overeenkomst (als de eigenaar daarmee akkoord gaat) en/of in het bestemmingsplan. Maar daarmee is 
niet gegarandeerd dat de stichtingskosten voor een sociale huurwoning betaalbaar zijn voor de corporatie en 
dat de sociale woningbouw ook in eigendom komt bij een corporatie. De VNG heeft een sterke voorkeur voor 
toekomstig eigendom van nieuwe sociale huurwoningen bij een corporatie en niet bij een private partij. 
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Daardoor vallen de woningen onder het regime van de Woningwet, is gegarandeerd dat de woningen langdu-
rig tot de sociale huurvoorraad blijven behoren en dat de woningen beschikbaar zijn voor urgent woningzoe-
kenden. Hiervoor is aanvullend instrumentarium (ook financieel) nodig.

4.12. Uitvoeringskracht 
Voor actief grondbeleid zijn veel disciplines nodig. Het zou goed zijn als gemeenten niet allemaal individueel 
het wiel hiervoor moeten uitvinden. Regionale samenwerking tussen gemeenten of hulp van provincie en rijk 
kan helpen. De VNG is dan ook positief over de instelling van provinciale flexpools rond de woningbouwop-
gave en het nationale expertteam woningbouw. Wel constateren wij een wildgroei van pools en deskundigen 
rond specifieke vormen van huisvesting en gebiedsontwikkeling. Wij zien meer in breed inzetbare teams.
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Speerpunt 5:  
Verbeteren van financieringsmogelijkheden voor 

publieke investeringen bij gebiedsontwikkelingen

 Gemeenten zorgen dat op een voortvarende, zorgvuldige wijze voldoende woningbouwlocaties beschikbaar 
komen. Dat doen ze in nauwe samenwerking met regio en provincie. Private partijen en woningcorporaties 
realiseren woningbouw. In veel gevallen zit er een financieel tekort op projecten. Een deel van het tekort heeft 
te maken met publieke investeringen waarvoor gemeenten, al dan niet in regionaal verband, een oplossing 
moeten vinden. In een rapport uit 2021 is nader onderzoek gepresenteerd over de publieke onrendabele top. 
Dit onderzoek laat overigens transformatie nog buiten beschouwing evenals schaalspronginvesteringen (voor-
namelijk in mobiliteit). Uit het onderzoek blijkt onder meer dat op 90% van de binnenstedelijke en op 45% van 
de uitlegprojecten sprake is van een publieke onrendabele top. Omgerekend bedraagt deze ongeveer 15.000 
euro per woning. 

Op verschillende manieren draagt het rijk bij aan de dekking van de publieke tekorten. Het rijk stelt onder 
andere via de Woningbouwimpuls (WBI) financiële middelen beschikbaar om benodigde investeringen met 
maatschappelijke meerwaarde op grotere bouwlocaties te dekken. Daarnaast zijn er subsidieregelingen voor 
specifieke woningen of doelgroepen (tijdelijke woningbouw, huisvesting aandachtsgroepen). Het 
Volkshuisvestingsfonds (VHF) is voornamelijk gericht op 16 aangewezen wijken en krimpgebieden, maar ook 
daarbuiten. De verhuurderheffing is inmiddels afgeschaft, waardoor woningcorporaties meer investerings-
ruimte hebben. 

5.1. Herhaalonderzoek 
De VNG wil samen met andere partijen het onderzoek naar tekorten op woningbouwprojecten herhalen. 
Inmiddels is er meer ervaring opgedaan met de WBI, het VHF en andere incidentele rijkssubsidies. Er is een 
nieuwe regering met nieuwe programma’s en actieplannen. Er wordt meer gestuurd op aantallen en de inhoud 
van het woningbouwprogramma. Door externe factoren als inflatie, materiaal- en personeelstekorten staat de 
woningbouw flink onder druk. Het kan niet anders dan dat dit tot gevolg heeft dat de publieke onrendabele 
toppen stijgen. 
 

5.2. Structurele subsidieregelingen 
De VNG maakt zich hard voor een structurele financiering van de woningbouw en herstructurering. 
Onderstaande punten hebben betrekking op de WBI, het VHF en andere subsidieregelingen die bedoeld zijn 
om publieke onrendabele toppen op woningbouw en aanpak van de woningvoorraad te dekken. De VNG wil 
een open gesprek over de volgende tranches van WBI en VHF. Wij willen toewerken naar: 

5.2.1. Eén structurele rijksregeling voor publieke onrendabele toppen voor woningbouw 
De VNG wil in plaats van de huidige waaier aan tijdelijke subsidieregelingen één structurele regeling. De rege-
ling moet voldoende middelen bevatten die qua beschikbaarheid zijn afgestemd op de behoefte en het reali-
satietempo van gemeenten. De regeling moet ook beschikbaar zijn voor kleinere projecten of voor een 
(gemeentelijke of regionale) bundeling van kleine projecten. 

5.2.2. Lichte toetsing vooraf, verantwoording achteraf 
Daarbij zou er sprake moeten zijn van een minder zware toetsing vooraf, maar wel een stevige verantwoording 
achteraf. Nu verrichten gemeenten veel inspanningen om kans te maken op noodzakelijk geld. Succes is niet 
gegarandeerd, deze kosten aan adviesbureaus en ambtelijke uren gaan daarmee gedeeltelijk verloren. In tijden 

https://www.volkshuisvestingnederland.nl/documenten/rapporten/2021/04/23/verkenning-onrendabele-toppen-woningbouwprojecten-rebel
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van krappe budgetten en personeelstekorten is dit niet verantwoord. Bovendien maakt dit het voor kleinere 
gemeenten soms te ingewikkeld om aanvragen te doen, waardoor zij geen gelijke kans maken op ondersteu-
ning voor hoogstnoodzakelijke woningbouw. 
 
5.2.3. Ondersteuning van de voorbereidende investeringen 
Naast subsidies die op korte termijn resultaat opleveren, moet er ook subsidie beschikbaar zijn voor projecten 
voor de lange termijn (zie ook hiervoor onder speerpunt 4 Het door gemeentelijke grondverwerving en afspra-
ken met private grondeigenaren bevorderen van gebiedsontwikkelingen over gemeentelijke grondaankopen). 
Bijvoorbeeld voor grondaankopen, bodemsanering en voorbereidende onderzoeken door de gemeente. Om 
een continue bouwproductie te garanderen moeten we zo snel mogelijk starten met de noodzakelijke voorbe-
reidingen.

5.2.4. Lage cofinancieringseis bij financiering van onrendabele toppen 
Het Rijk vraagt voor de dekking van de publieke onrendabele top altijd een forse eigen bijdrage van de 
gemeente en andere betrokken partijen. Terwijl de gemeente voordat een subsidie wordt aangevraagd reeds 
alle eigen financiële mogelijkheden inzet om het onrendabele deel te verkleinen. De bijdrage die de gemeente 
zelf levert en die nu vaak boven de 50% uitkomt, moet omlaag. Ten slotte moet er einde komen aan de cofinan-
cieringseisen voor regelingen waarvan de dekking uit het gemeentefonds komt (“sigaar uit eigen doos” rege-
lingen).
  
5.2.5. Subsidievoorwaarden gericht op kwalitatief goede woningen 
In subsidievoorwaarden moet standaard een wegingskader zitten voor beleidsprioriteiten, zoals transformatie, 
herstructurering, bouwen binnen bestaand bebouwd gebied, twee derde betaalbaar, 30% sociaal, seriematige / 
industriële bouw, etc. Nu is kwantiteit de facto leidend, waardoor andere beleidsprioriteiten in de verdrukking 
komen. 

5.2.6. Structureel volkshuisvestingsfonds voor alle gemeenten 
Voor herstructurering geldt dat continue aandacht voor zowel de fysieke als sociale kant nodig is om verder 
verval tegen te gaan en om geleidelijke verbetering te bewerkstelligen. Zonder wijkaanpak redt een deel van 
de wijken het niet. Er zijn, bijvoorbeeld via het Volkshuisvestingsfonds, extra middelen nodig voor de aanpak 
van bestaand particulier woningbezit en de leefbaarheid van wijken. Herstructurering kan in het hele land nodig 
zijn. Vanzelfsprekend moet er geprioriteerd worden, maar financiële ondersteuning mag niet beperkt blijven tot 
een statische lijst van wijken en ‘grensgebieden’. 
 
5.2.7. Onderzoeken of fiscale maatregelen perspectief bieden 
De afschaffing van de verhuurderheffing helpt direct om de financiële positie van woningcorporaties te verbete-
ren. Er zijn echter meer belastingmaatregelen denkbaar, die de dekking van onrendabele publieke toppen 
kunnen verkleinen. Bijvoorbeeld een planbatenheffing, een grondbelasting of een gebiedsontwikkelingszone. 
Nader onderzoek is nodig om nut en haalbaarheid helder te krijgen. 
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Speerpunt 6:  
Bevorderen dat corporaties een goede bijdrage 

leveren aan het gemeentelijk woonbeleid

Gemeenten hebben niet altijd grip op de werkzaamheden van de corporaties. Het ontbreekt gemeenten vaak 
aan een goed inzicht wat er van de woningcorporaties verwacht kan worden. Tegelijkertijd constateert de toe-
zichthouder (Autoriteit Woningcorporaties) dat het aantal sociale huurwoningen met een lagere huurprijs (tot 
aan de kwaliteitskortings- of aftoppingsgrens) de afgelopen jaren steeds verder aan het afnemen is, onder meer 
door sloop en verkoop. Aan de andere kant blijven de financiële middelen in de commerciële tak van de corpo-
raties onderbenut. 

6.1. Toezicht op de redelijke bijdrage van corporaties
De Woningwet stelt dat corporaties ‘naar redelijkheid moeten bijdragen’ aan het gemeentelijk beleid. Daar 
waar de samenwerking tussen gemeenten en corporaties niet goed is, hebben gemeenten weinig in handen 
om zich te verzekeren van een adequate inzet van de corporatie. De VNG wil dat het kabinet met voorstellen 
komt hoe de overheden gezamenlijk meer zicht en meer grip kunnen krijgen op de prestaties van de corpora-
ties. De VNG ziet weinig in de voorstellen uit de Wet regie op de volkshuisvesting. De VNG zal zelf een voorzet 
voor een voorstel maken. Het ministerie zou de beoordeling van geschillen zelf kunnen oppakken. Wij denken 
dat de Autoriteit Woningcorporaties een stevigere en duidelijkere rol kan spelen in het presteren van corpora-
ties. 

6.2. Werkgebied corporaties 
In het wetsvoorstel Regie op de Volkshuisvesting wordt voorgesteld om de huidige woningmarktregio’s aan te 
passen zodat de werkgebieden van de woningcorporaties gelijkgesteld worden met de provinciale grenzen. De 
VNG wil de huidige werkgebieden van corporaties niet vergroten. Gemeenten hebben geen behoefte aan 
verdergaande schaalvergroting van corporaties en afname van de lokale betrokkenheid. In de lobby zullen wij 
proberen dit voorstel aangepast te krijgen. 
 

6.3. Schaf overdrachtsbelasting voor verkoop van woningen tussen corporaties af  
De Woningwet bevordert dat corporaties een regionale basis hebben. Er zijn nog steeds te veel corporaties die 
bezit buiten hun kernregio behouden. Het rijk zou de overdracht van corporatiebezit van ‘buiten naar binnen’ 
de regio moeten bevorderen door daarvoor geen overdrachtsbelasting te heffen. We willen dezelfde steun-
maatregel voor armere corporaties die bezit overdragen aan rijkere corporaties die dat bezit opknappen. 

6.4 Projectsteun 
Wij willen dat het kabinet snel werk maakt van de financiële solidariteit in de corporatiesector (projectsteun). De 
Woningwet biedt de mogelijkheid voor een verplichtende regeling voor projectsteun (art. 57, lid 1, onder b). 
Van deze mogelijkheid wordt tot nu toe geen gebruik gemaakt. We kunnen het ons niet veroorloven dat juist de 
corporaties die in gespannen woningmarkten werkzaam zijn te weinig middelen hebben om de opgaven op te 
pakken. Zo blijkt uit een inventarisatie van BZK over de bestedingsruimte en opgaven van woningcorporaties 
dat de eerste regio’s die fors in de problemen komen de regio’s Rijnmond en de regio Haaglanden zijn. Ook 
andere woningmarktregio’s kunnen op termijn in de problemen komen. 
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6.5. Investeringscapaciteit corporaties 
Corporaties hebben een grote rol in het realiseren van het gemeentelijk woonbeleid. Daarom is het noodzake-
lijk dat woningcorporaties genoeg investeringscapaciteit hebben. Met het vervallen van de verhuurderheffing is 
een belangrijke stap gezet. De investeringscapaciteit van de corporaties mag niet verder onder druk komen te 
staan door andere financiële maatregelen. De VNG houdt hier samen met Aedes de vinger aan de pols. 
 

6.6. Onderzoek mogelijke veranderingen in de DAEB-grens 
De VNG wil dat corporaties meer gaan investeren in de middenhuur. Dit kunnen ze vanuit het vermogen dat is 
opgebouwd in de commerciële tak, de niet-DAEB. Er wordt gesproken over ophoging van de liberalisatiegrens 
in de DAEB om meer investeringen in de middenhuur mogelijk te maken. Op dit moment denkt de VNG dat 
het vermogen in de niet-DAEB groot genoeg is om deze investeringen te doen. In ieder geval is het vermogen 
in de DAEB hard nodig voor investeringen in de sociale huur. De VNG zal de voors en tegens van het ophogen 
van de DAEB-grens of het introduceren van een aparte DAEB-middenhuur op een rij zetten en voorleggen aan 
de commissie RWM.

6.7. De achtervang bij het WSW  
Er is een borgingsplafond van € 3,5 mld. per corporatie. De VNG wil dat dit zo blijft. Corporaties moeten niet 
onder het gewicht van een nog grotere portefeuille komen te staan. Dit levert een te groot risico op voor de 
sector en dus voor huurders en gemeenten. De casus Vestia leert dat. De VNG is daarnaast geen voorstander 
van een verdergaande schaalvergroting in de corporatiesector. 

In 2023 worden alle (verschillende) achtervangovereenkomsten tussen gemeenten en WSW vervangen door 
één nieuwe standaard. Daardoor ontstaat er eenheid tussen de afspraken. Er blijft sprake van twee verdeelsleu-
tels, één voor de leningen afgesloten voor 1 augustus 2021 en één voor nieuwere leningen. De VNG bevordert 
samen met het WSW een goed verloop van de ondertekening van de nieuwe overeenkomsten door gemeen-
ten.
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Speerpunt 7:  
Het reguleren van het gebruik van woonruimten om tot 

een eerlijke verdeling van schaarste te komen en 

leefbaarheid te bevorderen 

Voor een eerlijke verdeling van schaarste en betere leefbaarheid zijn meer mogelijkheden voor gemeentelijke 
sturing nodig op de woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad. Daarvoor is een goed functionerende 
Huisvestingswet van groot belang. Er ligt nu een voorstel bij de Tweede Kamer (naar aanleiding van de evalua-
tie van de wet) en een consultatievoorstel Wet Versterking regie op de volkshuisvesting. Deze voorstellen gaan 
gemeenten extra instrumenten geven, maar mogelijk ook zorgen voor beperkingen en een extra bureaucrati-
sche last. Onze inzet is om tot een verbeterde Huisvestingwet te komen met de volgende kernpunten.

7.1. Snelle behandeling van de wijzigingen
De Huisvestingswet is een belangrijke onderlegger van de gemeentelijke toolbox die ingezet wordt bij het 
uitvoeren van het woonbeleid. De gemeenten willen daarom snelle behandeling van de verbeteringen van de 
wet, zoals voorgesteld naar aanleiding van de evaluatie van de wet. Een onderdeel van de wet is dat gemeen-
ten goedkope koopwoningen mogen gaan toewijzen. Ook is de VNG van mening dat de rol van de provincie in 
de woonruimteverdeling beperkt gehouden moet worden tot een toetsing of het gemeentelijk beleid en de 
huisvestingsverordening passen binnen regionale afspraken en landelijke richtlijnen. Provincie moet vooral 
toezien op het gemeentelijke beleid, niet op elke wijziging van de verordening. 
 

7.2. Veranderingen rond urgenties 
In het wetsvoorstel Versterking regie op de volkshuisvesting worden ingrijpende veranderingen van de 
Huisvestingswet voorgesteld (zie ook speerpunt 9 Voldoende betaalbare en passende woningen voor aan-
dachtsgroepen). Deze gaan leiden tot nieuwe aanpassingen in de modelverordening. Bovendien worden alle 
gemeenten verplicht om een huisvestingsverordening met minimaal een urgentieregeling op te stellen. De 
VNG beoordeelt de voorstellen niet alleen inhoudelijk, maar ook op uitvoerbaarheid en financiële gevolgen 
voor gemeenten. 
 

7.3. Geen schaarstecriterium
De VNG wil dat het schaarstecriterium uit de Huisvestingswet komt te vervallen (alleen bij schaarste mogen 
delen van de Huisvestingswet in een verordening worden opgenomen). In de praktijk levert de ‘bewijsvoering’ 
dat er sprake is van schaarste veel werk, problemen en risico’s voor gemeenten op. Een alternatief is dat er een 
eenvoudig uitvoerbare methodiek wordt ontwikkeld om schaarste aan te kunnen tonen, die ook bij de rechter 
stand houdt. Hetzelfde geldt voor het criterium ‹leefbaarheid’ in de Huisvestingswet. Dat moet in de wet gede-
finieerd worden.

7.4. Gemeenten ondersteunen bij uitvoering
De VNG wijzigt de modelverordening Huisvestingswet. We maken van de gelegenheid gebruik om te komen 
tot een algehele herziening van de modelhuisvestingsverordening en toelichting: veranderingen in urgentie en 
voorrang; nieuwe hoofdstukken spoedzoekers, coöptatie, sociale koop. Daarnaast zijn er ook nog andere wijzi-
gingen in het vooruitzicht gesteld, bijvoorbeeld naar aanleiding van het Wetsvoorstel versterking regie volks-



26 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

huisvesting. Ook daaruit zullen wijzigingen volgen van de modelverordening en de handreiking. 

7.5. Bekendheid geven aan de relatie tussen woningbouwcategorieën in het omgevingsplan en de 
woonruimteverdeling
Nu sturing op financieringscategorieën een centrale plek in het beleid heeft gekregen, zullen gemeenten meer 
gebruik maken van de vastlegging van woningbouwcategorieën in het omgevingsplan. Het gaat om de catego-
rieën sociale huur, middenhuur en sociale koop. Onder de Wro werd een doelgroepenverordening gebruikt om 
een instandhoudingstermijn vast te leggen en aan te geven welke categorie voor welke huishoudens was 
bedoeld. Onder de Omgevingswet worden deze regels in het omgevingsplan vastgelegd. Het was sinds 2015 
volgens de Huisvestingswet gemeenten niet meer toegestaan om af te dwingen dat sociale koopwoningen aan 
een specifieke doelgroep werden toegewezen. Dat wordt binnenkort in de Huisvestingswet hersteld. De VNG 
gaat hieraan bekendheid geven.

7.6. Analyse relatie met Omgevingswet 
Een terugkerend vraagstuk is of de Omgevingswet geen betere plaats is voor de regulering van het woningge-
bruik (splitsing, samenvoegen en onttrekking van de woonruimte vanuit het oogpunt van schaarste en leefbaar-
heid). De VNG wil onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van de integratie van deze bepalingen in de 
Omgevingswet. 
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Speerpunt 8:  
De woonlasten betaalbaar maken voor lage en 

middeninkomens 

De betaalbaarheid van wonen staat onder druk. Een groeiende groep woningzoekenden is steeds minder goed 
in staat om op eigen kracht betaalbare en passende woonruimte te vinden. Gemeenten zetten zich er daarom 
voor in om naast een kwantitatieve toename van de woningvoorraad ook in te zetten op het betaalbaar maken 
en houden van zowel nieuwbouw als bestaande voorraad. Een groeiende groep huurders heeft betalingspro-
blemen en meldt zich bij gemeentelijke loketten. Huur- en woonquotes stijgen snel. Zowel in de sociale als de 
vrije huur. Een koopwoning is voor starters en middeninkomens in steeds grotere delen van het land niet haal-
baar. De doelgroep van woningcorporaties is de afgelopen jaren verder gestegen terwijl de sociale woning-
voorraad in omvang gelijk is gebleven. Daarbij vermindert het aantal mutaties, zodat het daadwerkelijk aantal 
vrijkomende sociale woningen afneemt.

8.1. Huurverhogingen die aansluiten bij de inkomensontwikkelingen, huurverlaging voor huurders met 
een inkomensterugval, ongeacht type verhuurder 
Vanwege de hoge inflatie is het basispercentage voor de jaarlijkse huurverhogingen niet langer uitsluitend 
gebaseerd op de inflatiecijfers, maar ook op de ontwikkeling van de CAO-lonen. Daarnaast zijn er mogelijkhe-
den voor huurverlaging voor hen die dit het hardste nodig hebben. De VNG vindt dit positief. De VNG wil dat 
huurders passend kunnen wonen. Aangezien een huurder vaak geen keuze heeft tussen huren van een particu-
liere verhuurder of een corporatie vinden wij dat er geen onderscheid moet zijn tussen beide categorieën.  

8.2. Huurtoeslag of een vergelijkbare regeling moet blijven bestaan en is de verantwoordelijkheid van 
de rijksoverheid
Met het huidige huurtoeslagenstelsel zijn relatief weinig uitvoeringsproblemen. De voorstellen voor een norm-
huur zijn gelukkig inmiddels van de baan. De VNG denkt graag mee met het rijk over minder ingrijpende wijzi-
gingen in de huurtoeslag. Wij zijn tegen overdracht van de uitvoering van de huurtoeslag aan gemeenten of 
corporaties. Huurtoeslag heeft een nauwe relatie met het inkomensbeleid en daar hebben gemeenten nauwe-
lijks invloed op. De gemeenten kunnen de financiële risico’s van de huurtoeslag niet opvangen. Overdracht van 
de huurtoeslag aan corporaties is evenmin wenselijk: dit zorgt voor verschillen tussen corporaties onderling en 
ten opzichte van de particuliere sector. Huurtoeslag zou op de lange termijn kunnen opgaan in de inkomsten-
belasting. Zeker wanneer het rijk een huurregister introduceert in het kader van de belastingherzieningen. 
 

8.3. Brede benadering van de woonlasten
Een punt van zorg is de betaalbaarheid van wonen als gevolg van een stapeling van opgaven en bijkomende 
kosten. Denk aan energietransitie, klimaatbestendigheid, funderingsherstel, asbestverwijdering of langer zelf-
standig wonen. Financieringsfaciliteiten moeten worden gericht op een integrale aanpak. Mede vanwege de 
noodzakelijke energietransitie is het zinvol om bij toewijzing van woningen en de bepaling van de huurprijs te 
kijken naar de totale woonlasten in plaats van alleen de kale huur. Voor huurders gaat het ook om servicekosten 
en energielasten. Voor kopers gaat het niet alleen om de koopsom, maar ook om exploitatielasten, waaronder 
energie en eventueel een bijdrage aan de vereniging van eigenaren.  

8.4. Regulering middensegment 
Regulering van het middensegment is belangrijk om woningen ook voor middeninkomens bereikbaar te 
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houden. De VNG vindt dat de liberalisatiegrens voor de Huisvestingswet en het woningwaarderingsstelsel ver-
hoogd moet worden. Zo blijven er meer woningen beschikbaar voor middeninkomens en krijgen huurders niet 
te maken met hoge jaarlijkse huurstijgingen. De voorkeur van de VNG is dat deze grens regionaal gedifferenti-
eerd wordt. Bij de verdere modernisering van het WWS moet er terughoudend om worden gegaan met het 
geven van extra punten voor hogere energielabels. Het hebben van enkel glas, ontbreken van vloer- en muuri-
solatie zijn gebreken waarvoor de huurder de kosten betaalt via de energierekening. Daarnaast moeten we 
voorkomen dat alleen de slechtere niet-duurzame woningen betaalbare huren hebben, maar het risico met zich 
meebrengen op hoge energie- en aanpalende lasten. 
 

8.5. Stimuleren van middensegment huurwoningen 
Gemeenten zijn de afgelopen jaren flink gaan inzetten op middenhuur. De VNG vindt dat corporaties hierin ook 
een rol hebben en het rijk belemmeringen hierin moet afschaffen, zoals de marktverkenning – die nu tijdelijk is 
opgeschort. Over het verhogen van de DAEB-grens is de VNG terughoudend (zie hiervoor onder 6.6). 
 

8.6. Dwingend maken en uitbreiden van het woningwaarderingsstelsel  
Gemeenten krijgen een rol bij het dwingend maken van het WWS. VNG juicht het toe dat het WWS dwingend 
gemaakt wordt, maar vraagt aandacht voor de uitvoerbaarheid van deze voorstellen. Wij zijn ook voorstander 
van het verhogen van het puntenaantal waarop het WWS van toepassing is, waardoor er huurprijsbescherming 
voor een deel van de middenhuur ontstaat. 
 

8.7. Oplossingen voor starters die op zoek zijn naar een koopwoning 
Gemeenten hebben voldoende middelen nodig om ervoor te zorgen dat er in hun gemeente woningen voor 
koopstarters kunnen worden gerealiseerd en dat deze ook behouden blijven voor de doelgroep. De VNG is 
daarom voorstander van regelingen zoals de opkoopbescherming. Ook moet er nagedacht worden over finan-
ciële instrumenten die starters ondersteunen, zonder prijsopdrijvende effecten. Daarom is de VNG in gesprek 
met het rijk over een Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen. De VNG vindt dat het rijk, provincies en 
gemeenten hier gezamenlijk in moeten optrekken. Het is bovendien nodig om bij beschikbare koopwoningen 
de doelgroep extra kansen te geven. Daarom zijn wij groot voorstander van de voorgestelde wijziging van de 
Huisvestingswet, waardoor gemeenten het instrument van de huisvestingsvergunning in kunnen zetten in de 
koopsector. De grenzen die het rijk hanteert om te definiëren wat betaalbare koop is moet geen absolute grens 
zijn, maar meebewegen met markt- en inkomensontwikkelingen. 
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Speerpunt 9:  
Voldoende betaalbare en passende woningen voor 

aandachtsgroepen

De VNG onderschrijft de doelstellingen uit het programma Een Thuis Voor Iedereen. Uitgangspunt is voor ons 
dat gemeenten extra oog en oor hebben voor mensen die moeite hebben met het vinden van passende huis-
vesting. Zij zijn dikwijls niet in staat om hun situatie kenbaar te maken en zelfstandig aan te pakken. De 
gemeente neemt extra stappen om deze aandachtsgroepen te ondersteunen.

9.1. Nationale urgentiecategorieën
De tijdige huisvesting van aandachtsgroepen is een belangrijk aandachtspunt in onze reactie op het wetsvoor-
stel Versterken Regie op de Volkshuisvesting. Het rijk wil in wet- en regelgeving aandachtsgroepen definiëren 
en nationale urgenties vastleggen. Met het programma ‘Een thuis voor iedereen’ heeft de VNG steun uitge-
sproken om bepaalde groepen te benoemen die urgentie moeten krijgen. We hebben vastgesteld dat deze 
groepen smal gedefinieerd moeten worden, om te voorkomen dat ze te groot worden. 

Wij steunen een landelijke definitie voor urgente groepen. Wij staan voor een goede balans tussen het aantal 
aan te wijzen urgente groepen en een werkbare situatie voor gemeenten.    

Voor de werkbaarheid moet het percentage vrijkomende woningen voor urgenten op gemeentelijk niveau 
worden bepaald en afgestemd en overeengekomen op regionaal niveau. Indien gemeenten niet genoeg 
urgenten huisvesten moet de provincie hierop kunnen sturen. Een bij wet vastgesteld percentage wijzen wij af. 

9.2. Statushouders en andere vluchtelingen
Wij zetten ons in voor de doelstellingen uit de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen 2020. Dat betekent 
onder meer het stimuleren van andere kleinschalige tussenvoorzieningen die integratie bevorderen, zoals esta-
fettewoningen en gecombineerde woongroepen opvang, en betere doorstroming in de keten van intake tot en 
met toewijzing van permanente huisvesting.

Het systeem van taakstellingen, zoals verankerd in de Huisvestingwet, werkt naar behoren door haar eenvoud 
en duidelijkheid. Echter, onze zorg is dat het rijk dit systeem te vaak beschouwt als een geïsoleerde huisves-
tingsopdracht voor gemeenten. Dat is het niet.  

In de eerste plaats, omdat statushouders aanspraak maken op dezelfde woningen als waarop andere woning-
zoekenden en urgenten aanspraak maken. Daarom missen we een heldere inkadering over hoe de wettelijke 
taakstelling van huisvesting van statushouders zich verhoudt tot de huisvesting van ‘bij wet te huisvesten urgent 
woningzoekenden’. In het huidige wetsvoorstel Versterken regie op de volkshuisvesting is niets opgenomen 
over de huisvesting van statushouders. 

In de tweede plaats, omdat de vraag van het rijk aan gemeenten ook asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen 
moeten worden opgevangen. Die groepen maken gedeeltelijk gebruik van dezelfde locaties en/of vastgoed. 
Hiermee wordt een extra beroep op draagvlak binnen een gemeenschap gedaan. Ten slotte zijn veel gemeen-
ten zich er bewust van dat veel asielzoekers – en mogelijk uiteindelijk ook Oekraïense vluchtelingen – een asiel-
status ontvangen en daarmee opvang een eerste stap is in de inburgering en integratie in een gemeenschap is. 
Wij vinden dat het rijk hier te weinig oog voor heeft en zullen benadrukken dat de huisvestings- en opvangop-
drachten vaker integraal worden behandeld.
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9.3. Spoedzoekers
We zetten verder in op het onderhouden en uitbreiden van een flexibele schil van woningen die geschikt zijn 
voor spoedzoekers en ontheemden zoals vluchtelingen met een beschermde status zoals Oekraïners nu. Een 
flexibele schil kan daarbij helpen.

Ook willen we inzetten op een landelijke discussie rondom een opvang-naar-huisvesting-keten voor ontheem-
den. Een keten die begint bij crisisnoodopvang en overgaat naar kortstondige opvang en uiteindelijk duurzame 
opvang met elementen van huisvesting en het recht op wonen.

Er zijn mensen die met spoed (tijdelijk) een woning zoeken - maar geen urgentie krijgen voor een sociale huur-
woning en ook geen (lange) inschrijftijd hebben. De corporaties moeten zorgdragen voor een flexibel segment 
in de voorraad dat kan dienen als een tussentijds vangnet of voorlopige overstap. Daarbij mag het niet zo zijn 
dat er een tweedeling in het wonen ontstaat waardoor spoedzoekers zijn aangewezen op een slechte woning 
met een hoge prijs.

9.4. Zorgbehoevende ouderen
De VNG heeft bestuurlijk akkoord gegeven op het Programma wonen en zorg voor ouderen. Het programma 
zet in op drie actielijnen: snel starten met een woonzorgvisie en de woondeals, stimuleren van doorstroming en 
het geschikt maken van de leefomgeving en openbare ruimte voor ouderen. 

Het groeiende aantal ouderen heeft een groot effect op de woningbouw. Langer thuis wonen is niet voor ieder-
een de beste oplossing. Wij constateren dat de verpleeghuiszorg niet meegroeit met de verdubbeling van het 
aantal 80-plussers tot 2040. De uitbreiding met zelfstandige zorgwoningen is goed, maar wij vragen ons af of de 
bijbehorende zorg wel kan worden geleverd en of er voldoende middelen zijn. Zowel voor de dekking van 
onrendabele toppen als voor extra Wmo-kosten.

9.5. Huisvesting van woonwagenbewoners
De huisvesting van woonwagenbewoners vraagt om een specifieke en gerichte aanpak. Sinds 2018 wordt aan 
de hand van tweejaarlijkse herhaalmeting gemonitord op het aantal woonwagenlocaties en het aantal woonwa-
genstandplaatsen. De VNG stelt voor om het aantal geblokkeerde woonwagenstandplaatsen (leegstaande 
plaatsen ontstaan door het uitsterfbeleid dat door sommige gemeenten werd toegepast) aan deze herhaalme-
ting toe te voegen.

Uit jurisprudentie blijkt dat gemeenten werk moeten maken van extra woonwagenlocaties. De VNG wil stimule-
ren dat gemeenten het woonwagenbeleid actief oppakken en meten wat de resultaten zijn aan de hand van 
kwalitatief onderzoek, gebaseerd op gemeentelijke woonprogramma’s. Daarnaast willen wij ons verdiepen in de 
vraag naar woonwagenstandplaatsen. Verder willen we mogelijkheden bekijken voor regionale samenwerking. 

Wij vervolgen de door ons aangekaarte financiering van aanleg en beheer van standplaatsen en woonwagens. 
De onrendabele top hierop is veel groter dan die voor reguliere sociale huurwoningen.

In een deel van de gemeenten zijn corporaties niet betrokken bij de huisvesting van woonwagenbewoners of 
het aanleggen en exploiteren van standplaatsen. Daar moeten we van af. De VNG vindt dit bij uitstek een taak 
voor corporaties, in ieder geval als het om de doelgroep van corporaties gaat. De gemeente zelf heeft niet de 
expertise om de aanleg en exploitatie van standplaatsen en woonwagens te doen. De gemeente heeft wel een 
belangrijke rol in het vaststellen van de woningbehoefte, beleidsontwikkeling en het vinden van locaties voor 
deze doelgroep.

9.6. Huisvesting van arbeidsmigranten
In Nederland wonen en werken tussen de 600.000 en 800.000 arbeidsmigranten. Op basis van prognoses van 
de uitzendbranche gaan deze aantallen de komende jaren nog fors stijgen. Voor deze groep is er een nijpend 
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tekort aan goede huisvesting. Gevolg van deze schaarste is dat grote groepen arbeidsmigranten in kwalitatief 
slechte en vaak illegale huisvesting verblijven. VNG vindt daarom dat structurele verbeteringen nodig zijn om 
de leefomstandigheden van deze groep te verbeteren. Er is meer en betere huisvesting nodig. 

De huisvesting van arbeidsmigranten, die zich nog niet permanent vestigen, zal grotendeels opgevangen 
worden in flexibele huisvesting. Gemeenten kunnen hier met tijdelijke vergunningen en bestemmingsplannen 
aan meewerken. Over het algemeen wil ‘de markt’ dit graag realiseren, er is echter een tekort aan geschikte 
locaties. Primair zijn werkgevers/uitzenders verantwoordelijk voor het daadwerkelijk realiseren van geschikte 
huisvesting voor tijdelijk verblijf. Het geschikt maken van locaties door ruimtelijke plannen stuit vaak op weer-
stand bij inwoners en politiek. Arbeidsmigranten die zich permanent willen vestigen zullen een beroep doen op 
de reguliere woning(verhuur)markt. 

Gemeenten moeten grote inzet leveren om de actuele huisvestingsbehoefte van deze groep in kaart te bren-
gen en daarop de eigen plancapaciteit aanpassen. Daarbij moet ook de toekomstige (extra) huisvestingsbe-
hoefte worden meegenomen die samengaat met nieuwe bedrijven die zich gaan vestigen. Hiervoor ontwikkelt 
VNG de huisvestingseffectenrapportage. Dit instrument stelt gemeenten in staat om de effecten van econo-
misch beleid op de (regionale) huisvestingsbehoefte te kunnen voorspellen.

VNG is tegen een taakstelling voor gemeenten voor huisvesting vanuit het Rijk. Er is niet één type arbeidsmi-
grant en de problematiek verschilt per regio. Het is van belang dat gemeenten in regionaal verband en in 
samenspraak met bedrijven afspraken maken op basis van afwegingen op het gebied van economie en 
arbeidsmarkt. Dit moet zich vertalen in regionaal beleid voor het huisvesten en goed faciliteren van de beno-
digde arbeidsmigranten. Bovendien zijn economisch nut en huisvesting hierdoor ook meer in balans, doordat 
huisvesting in nabijheid van het werk van de arbeidsmigrant wordt gerealiseerd. De huisvesting van arbeidsmi-
granten, voor verblijf op korte en middellange termijn, zal zodoende vaak buiten de bestaande voorraad plaats-
vinden en in een aparte concentratie van wooneenheden specifiek voor arbeidsmigranten. Daarnaast wordt er 
ook huisvesting van arbeidsmigranten gerealiseerd samen met andere aandachtsgroepen, zoals statushouders 
en spoedzoekers.

Om dit te bereiken hebben gemeenten regelruimte en flexibiliteit nodig om ook op plaatsen waar gezien de 
bestemming geen huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk is dit toch mogelijk te maken. Dit geldt bijvoor-
beeld voor de huisvesting op bedrijventerreinen en aan de randen van het stedelijk gebied. Dit vraagt om 
maatwerk, waarbij kwalitatief goede huisvesting het uitgangspunt is. 
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Speerpunt 10:  
Bevorderen van goed verhuurderschap en het 

aanpakken van huisjesmelkers 

De Wet Goed Verhuurderschap ligt bij de Tweede Kamer. De VNG is tevreden met dit wetsvoorstel. De Wet 
Goed Verhuurderschap geeft zowel huurders als gemeenten een instrument in handen om huisjesmelkers 
tegen te gaan. Het versterkt de positie van huurders tegen discriminatie, intimidatie, slecht onderhoud en hoge 
huren. Gemeenten moeten een meldpunt inrichten waar huurders zich kunnen melden. Gemeenten kunnen 
handhaven op slecht verhuurderschap van particuliere verhuurders. De Autoriteit Woningcorporaties ziet toe 
op de corporatiesector. De VNG wil daarbij toezien op de volgende punten.
 

10.1. Vinger aan de pols bij de uitvoering 
Gemeenten krijgen een grotere rol. Het rijk compenseert gemeenten, maar gemeenten willen een vinger aan 
de pols of de financiële compensatie afdoende is. 

10.2. Hanteren van één keurmerk als voorwaarde voor een vergunning voor de huisvesting van 
arbeidsmigranten 
Bij de Wet goed verhuurderschap is aandachtspunt dat de gemeente goed wil kunnen sturen op de kwaliteit 
van de huisvesting van arbeidsmigranten. Met BZK en SZW zijn wij in gesprek hierover. De VNG vindt met de 
commissie Roemer dat er landelijk één keurmerk moet komen met een sluitende kwaliteitscontrole voor de 
kwaliteit van de huisvesting van arbeidsmigranten. Het is wenselijk dat gemeenten dit keurmerk als randvoor-
waarde stellen om een vergunning te verlenen die het mogelijk maakt om huisvesting aan arbeidsmigranten te 
verhuren. Onze inzet is dat gemeenten het Stichting Normering Flexwonen (SNF)-Keurmerk (of onderdelen 
daarvan) moeten hanteren bij de beoordeling van de kwaliteit van huisvesting voor arbeidsmigranten.  
 

10.3. Handreiking en modelverordening  
De VNG ontwikkelt een modelverordening en een handreiking goed verhuurderschap voor gemeenten zodat 
zij uitvoering kunnen gaan geven aan deze wet.
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