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Geachte heer, mevrouw, 

 

Wij hebben kennis genomen van de voorgenomen reorganisatie van het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties. Wij hebben begrepen dat het de bedoeling is dat er een nieuw 

Directoraat-Generaal Bestuur en Wonen komt met daaronder een nieuwe directie Wonen en Bouwen 

met twee Programma Directies: ‘Stad’ en ‘Bouwen en Energie’. Daarbij zal er worden bezuinigd en 

het aantal fte’s worden teruggebracht. 

 

Wij maken ons zorgen over deze voorgenomen reorganisatie van het Ministerie. Wij voorzien dat die 

zal leiden tot een uitholling van de capaciteit en kennis van medewerkers en de (financiële) inzet van 

het Ministerie in relatie tot de opgaven op het gebied van bouwen, onderhouden en wonen en de 

belangen van alle partijen die op dit vlak actief zijn.  

 

Beleidsopgaven 

Op het gebied van bouwen en wonen is er een groot aantal dossiers en onderwerpen waar het 

Ministerie aan werkt en waarover wij in gesprek zijn en samen werken aan de uitvoering daarvan. We 

noemen onder andere: 

 

 het nieuwe stelsel van private kwaliteitsborging in de bouw, 

 herziening van de bouwregelgeving in het kader van de Omgevingswet (o.a. vervanging van 

het Bouwbesluit door het Besluit Bouwactiviteiten Leefomgeving), 

 de financieringsproblematiek in de koopwoningsector (o.a. evaluatie van de Nibud-

hypotheeknormen), 

 invoering van de nieuwe Woningwet in de huursector, 

 de betaalbaarheid van het wonen in de sociale huursector (o.a. huurakkoord Aedes-

Woonbond, verhuurdersheffing, huursombenadering),  

 verduurzaming van de bestaande woningvoorraad (uitvoering van het Energieakkoord), 

 duurzame stedelijke ontwikkeling (o.a. de Agenda Stad) en 

 de op te stellen Innovatieagenda voor de Bouw. 
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Bouwopgaven 

Nederland is nog lang niet af. Op het gebied van de gebouwde omgeving liggen er de komende 

decennia nog belangrijke opgaven in het verschiet waarbij de nodige beleidskeuzes moeten worden 

gemaakt. Een en ander blijkt uit de recent door het EIB uitgebrachte studie ‘Investeren in Nederland’, 

die met steun van het Ministerie van BZK, Aedes en Bouwend Nederland tot stand is gekomen. Zo 

moeten er de komende 25 jaar: 

 

 nog ruim een miljoen nieuwe woningen worden bijgebouwd en 

 ruim 600.000 verouderde woningen worden gesloopt en vervangen, 

 miljoenen bestaande woningen energiezuiniger worden gemaakt en aangepast zodat ouderen 

langer in hun eigen woning kunnen blijven wonen en 

 de toenemende leegstand van kantoren, winkels en zorgvastgoed worden aangepakt. 

 

Belang van partijen op de woningmarkt 

Architecten, bouwbedrijven, corporaties en private verhuurders, installatiebedrijven, hoveniers, 

stukadoors, schilders- en onderhoudsbedrijven, toeleveranciers en vele andere organisaties die 

dagelijks bezig zijn met de realisatie van een aantrekkelijke en duurzame woon-, werk- en 

leefomgeving hebben direct of indirect te maken met het door het rijk ontwikkelde beleid en wet- en 

regelgeving op het gebied van bouwen en wonen. Dat geldt ook voor de ruim 4 miljoen eigenaren en 

3 miljoen huurders van woningen en de eigenaren en gebruikers van gebouwen. 

 

Alle die partijen hebben belang bij een capabele en krachtige overheidspartner, die over genoeg 

kennis en capaciteit en (financiële) inzet beschikt om samen aan de realisatie van alle belangrijke 

maatschappelijke opgaven op het gebied van bouwen en wonen te werken en daarvoor de geschikte 

beleidskaders op te stellen. Ofwel een Ministerie dat voldoende ‘gewicht’ in de schaal kan leggen om 

de belangen van de gebouwde omgeving adequaat te behartigen.  

 

Wij vrezen dat met een ‘uitgekleed’ DG Wonen en Bouwen de belangen van partijen onvoldoende 

kunnen worden behartigd. Wij vinden dan ook dat een reorganisatie niet mag leiden tot een 

verslechtering van de behartiging van de belangen van de gebouwde omgeving en vertraging bij de 

realisatie van alle opgaven op het gebied van bouwen en wonen. Er zouden in geen geval beslissingen 

mogen worden genomen, die door een volgens Kabinet niet kunnen worden teruggedraaid. 

 

Wij gaan graag met u in gesprek om onze opvattingen nader toe te lichten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bouwend Nederland – Maxime Verhagen 

Aedes – Marc Calon 

UNETO-VNI – Titia Siertsema 

Woonbond – Ronald Paping 

BNA – Fred Schoorl 

NVB – Nico Rietdijk 

Neprom – Jan Fokkema 

NL Ingenieurs – Paul Oortwijn 

NVTB – Peter Fraanje 

Onderhoud NL – Ruud Maas 

VVNH/Hibin – Paul van den Heuvel 

NOA – Frank Rohof 

 


