
Jaaroverzicht
2022het jaar van de omslag 

op de woningmarkt



Waarom een jaaroverzicht?

Simpel, omdat we het belangrijk vinden om aan leden en stakeholders 

op verschillende manieren duidelijk te maken waar de NEPROM als 

 vereniging voor staat en wat ze doet. Zodat we daarop aangesproken 

kunnen worden en ons functioneren steeds weer kunnen verbeteren.

De leden van de NEPROM zijn ondernemende en professionele ontwik-

kelaars. Dagelijks werken zij aan het ontwikkelen van een kwalitatief 

hoogwaardige leefomgeving binnen de context van de bredere maat-

schappelijke opgaven. Het welzijn van bewoners en gebruikers en het 

zorgdragen voor onze planeet staan hierbij voorop. Als vereniging zorgen 

wij dat onze leden hierin kunnen excelleren door het agenderen van 

belangrijke opgaven en het proactief 

beïnvloeden van de maatschappelijke 

en politieke randvoorwaarden. We bevor-

deren de professionaliteit van de leden 

en vakgenoten, verbinden partijen en 

ontsluiten de benodigde kennis. Dit jaar-

overzicht maakt duidelijk hoe de NEPROM 

daar het afgelopen jaar invulling aan 

heeft gegeven. Spreek ons er op aan!

Jan Fokkema

directeur NEPROM
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sterre 

brinkman

De cijfers Evenementen

welkom bij het team

nieuwe leden Bijeen- 
komsten

nieuwe 
publicaties
uitgebracht

Maarsen Groep
Lister Buildings 
Bakkers | Hommen
Egeria Real Estate Development

Totaal 76 leden

4

reizen
2 6

40
yvonnewigchert

• Handreiking ‘Kostenverhaal en financiële bijdragen’

• Handreiking ‘Implementatie van het arrest Didam 
in het gemeentelijke grond(uitgifte)beleid’

• Rapport ‘Terugdringen onnodige vertraging woning-
bouw door bezwaar- en beroepsprocedures’

• Rapport ‘Aanbod versnellen buitenstedelijk bouwen’

• Rapport ‘Versnellen voorfase gebiedsontwikkelingen: 
hoe dan?’

Over verschillende onderwerpen 
zoals: versnellen nieuwe woning-
bouwgebieden, gevolgen oorlog 
in Oekraïne, kostenverhaal en 
financiële bijdragen, het Didam-
arrest, de Omgevingswet en 
de Regionale Woondeals.

De NEPROM-leden gingen in juni 
op studiereis naar Zurich-Basel 
met 52 deelnemers. In oktober 
gingen de NEPROM, BZK en G40 
op studiereis naar Düsseldorf 
met 47 deelnemers. 

Totaal
205 pagina’s

garant voor 
3 uur en 

25  minuten 
leesplezier

5 Totaal 2460 deelnemers

47
52

Dag van de Project-
ontwikkeling 2022

Over verschillende onderwerpen 
zoals: conceptueel ontwikkelen, 
circulaire herontwikkeling, binnen 
of buiten stedelijk bouwen en 
de woningcrisis onder jongeren. 
New Gen ging met 36 deelnemers 
op Citytour naar Keulen.

New Gen 
 bijeenkomsten

deelnemers
814

sessies
25

score van de dag
9

sprekers
96
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https://www.neprom.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=1886
https://www.neprom.nl/artikel/maarsen-groep-toegetreden-tot-de-neprom/1922
https://www.neprom.nl/artikel/lister-buildings-toegetreden-tot-de-neprom/1853
https://www.neprom.nl/artikel/twee-ontwikkelaars-toegetreden-tot-de-neprom/1820
https://www.neprom.nl/artikel/twee-ontwikkelaars-toegetreden-tot-de-neprom/1820
https://www.neprom.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=1856
https://www.neprom.nl/handreikingen/detail.aspx?code=9AF2F475-28DF-42DD-A591-130DEA5C65B1
https://www.neprom.nl/Downloads/handreiking/Handreiking implementatie van het arrest Didam.pdf
https://www.neprom.nl/Downloads/handreiking/Handreiking implementatie van het arrest Didam.pdf
https://www.neprom.nl/Downloads/Rapportage bezwaarprocedures NEPROM.pdf
https://www.neprom.nl/SiteAssets/Lists/Nieuws/BO/NEPROM Aanbod versnellen buitenstedelijk bouwen.pdf
https://www.neprom.nl/Downloads/onderzoek-rapporten/Rapport Versnellen voorfase gebiedsontwikkeling.pdf
https://www.neprom.nl/Downloads/onderzoek-rapporten/Rapport Versnellen voorfase gebiedsontwikkeling.pdf


Opleidingen NEPROM-nieuws LinkedIn Opleidingen Neprom-nieuws Linkedin

Vier 

Evenementen

Leergang Projectontwikkeling

Masterclass Conceptontwikkeling

99
Deelnemers

4
Leergangen

44
Deelnemers

2
Masterclasses

24
Deelnemers

1
Cursus

Participatie voor vastgoedprofessionals

Totaal 210 deelnemers
aan de NEPROM Opleidingen

43
Deelnemers

1
Cursus

Juridische Aspecten Projectontwikkeling
POPULAIRSTE BIJDRAGE
“Bouwplannen vallen stil door
personeelstekort bij gemeenten” 

Top 5 Best gelezen artikelen 
op NEPROM-website

1.712
Abonnees

137
Geplaatste 
nieuwsberichten 
op website

41.098
Keer bekeken

45
NEPROM-
Bulletins

5

NR45

24.268
weergaven

 Best 

6.054
Totaal aantal       

+

1.341
Nieuwe volgers

+

2022 

2022 

1.  Groot plan voor woningbouw 
aan de randen van de steden

2.  Grote Markt Oostzijde Groningen 
wint NEPROM-prijs 2021

3.  Nieuwbouw valt stil door 
 huurregulering

4.  Ontwikkelaars: woningbouw-
procedures kunnen korter

5.  Invoering Omgevingswet 
is  onverantwoord

 NEPROM-prijs 2021 uitreiking
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https://www.neprom.nl/artikel/groot-plan-voor-woningbouw-aan-de-randen-van-de-steden/1861
https://www.neprom.nl/artikel/groot-plan-voor-woningbouw-aan-de-randen-van-de-steden/1861
https://www.neprom.nl/artikel/grote-markt-oostzijde-groningen-wint-neprom-prijs-2021/1833
https://www.neprom.nl/artikel/grote-markt-oostzijde-groningen-wint-neprom-prijs-2021/1833
https://www.neprom.nl/artikel/nieuwbouw-valt-stil-door-huurregulering/1971
https://www.neprom.nl/artikel/nieuwbouw-valt-stil-door-huurregulering/1971
https://www.neprom.nl/artikel/ontwikkelaars-woningbouwprocedures-kunnen-korter/1987
https://www.neprom.nl/artikel/ontwikkelaars-woningbouwprocedures-kunnen-korter/1987
https://www.neprom.nl/artikel/invoering-omgevingswet-is-onverantwoord/2006
https://www.neprom.nl/artikel/invoering-omgevingswet-is-onverantwoord/2006


In het tweede kwartaal van 2022 is er door de NEPROM 

een reputatieonderzoek uitgevoerd onder haar leden, 

 strategische relaties en overheden. 

We zijn dit traject ingeslagen zodat we met de uitkomsten verder 

kunnen werken aan het verbeteren van de organisatie en de koers 

voor de komende jaren verder kunnen aanscherpen. Wij zijn blij met 

de uitkomsten van het onderzoek. Belangrijkste 

conclusie: de NEPROM heeft een uitstekende 

reputatie en geniet zeer veel  draagvlak onder 

haar leden. 

Reputatieonderzoek 

“ De NEPROM is inhoudelijk sterk en 

een gewaardeerde partner. Partijen die 

aangesloten zijn bij de NEPROM doen 

meer dan alleen woningen uit de grond 

stampen. Ze bouwen echt mee aan 

de stad en het gebied”

8,2 

 

Cijfer reputatie 
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https://www.neprom.nl/Downloads/neprom/Resultaten%20reputatieonderzoek%20dashboard.pdf
https://www.neprom.nl/Downloads/neprom/Managementsamenvatting%20Reputatiegroep.pdf


dit  politiek versplinterde veld. De Jonge moet nog 

heel veel doen de komende tijd en natuurlijk kunnen 

zaken ook echt nog heel veel beter. Maar al doende 

leert men, hij en wij. Want het is ook een heel bij-

zondere ervaring om als sector te zien dat er echt 

naar je geluisterd wordt. Hetgeen niet wil zeggen 

dat er precies gedaan wordt wat je wilt. Hoewel, 

het regeerakkoord is wat betreft het wonen 

 bijna een kopie van de Actieagenda Wonen met 

43 handtekeningen er onder. De minister is nog 

lang niet klaar, wij zijn nog lang niet klaar, voor 

900.000 woningen in 2030 moet er een klein 

 wonder gebeuren, maar kom op. Doortrappen!”

(Dit is een samenvatting van een bijdrage 

die  eerder verscheen in ROM-Magazine).

15  is het aantal bijeenkomsten  

waarop de  NEPROM  minister 

De Jonge heeft  gesproken in 2022 

Het eerste jaar met  
een minister voor VRO
Jan Fokkema, directeur NEPROM: “Onvoor-

stelbaar, die Hugo de Jonge. Geen enkele 

woonminister heeft in de afgelopen 25 jaar 

zoveel werk verzet, zoveel betrokkenheid 

 getoond, zich zo snel inhoudelijk ingewerkt en is 

met zoveel  verschillende partijen serieus in gesprek 

gegaan, als hij in één jaar. Natuurlijk, de sector 

heeft hem enorm op weg geholpen met de Actie-

agenda  Wonen, maar toch, ga er maar aan staan in 

Werkbezoek De Jonge 
aan Stappegoor
In januari 2022 bracht minister De Jonge, 

een  kennismakingsbezoek aan de NEPROM. 

Hij was onze gast in Tilburg waar hij een bezoek 

bracht aan de gebiedsontwikkeling Stappegoor. 

Tijdens een ronde tafelgesprek hebben we toegelicht 

waar de  NEPROM voor staat, welke partijen lid zijn, 

welke activiteiten we ontplooien en vervolgens voor-

al over de rol van de ontwikkelaar, het investerend 

vermogen en de samenwerking met gemeenten. 

Uitgebreid hebben we met de minister over zijn 

plannen gesproken en toegezegd te helpen met 

versnellen en de uitvoering.

Lobby en NEPROM- inbreng

Opening DVDP 2022  
met minister De Jonge
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https://aedescms.getbynder.com/m/40d9069ce1416bc6/original/Actieagenda-Wonen.pdf
https://aedescms.getbynder.com/m/40d9069ce1416bc6/original/Actieagenda-Wonen.pdf
https://www.neprom.nl/artikel/succesvol-werkbezoek-minister-hugo-de-jonge-aan-tilburg-/1840


De onrust rond het Didam-arrest 
Het arrest van de Hoge Raad in de zaak  Didam 

over vastgoedtransacties bracht veel onrust 

met zich mee voor gemeenten en ontwikke-

laars. Om voldoende woningen te blijven realiseren 

en de creativiteit en eigen initiatieven vanuit de 

markt te behouden, heeft de NEPROM de dialoog 

over dit onderwerp sterk bevorderd. De NEPROM 

wil dat partners  hierover goed geïnformeerd zijn en 

dat eventuele koudwatervrees weggenomen wordt. 

Ook sprak de NEPROM met twee Kamerleden 

over dit onderwerp. De NEPROM monitorde 

 jurisprudentie en deelde kennis; o.a. tijdens 

 bijeen komsten met leden en in de juridische 

 commissie. De NEPROM ontwikkelde met BZK, 

VNG en VvG ook een handreiking over de imple-

mentatie van het arrest, die inmiddels breed 

 gebruikt wordt in de praktijk.

Uitstel Omgevingswet 
onafwendbaar
De onduidelijkheid omtrent de invoerings-

datum van de Omgevingswet leverde veel 

onzekerheid op bij de NEPROM-leden. De 

 NEPROM heeft hierover  gesprekken gevoerd met 

het ministerie en heeft de Eerste Kamer van achter-

grondinformatie voorzien. De NEPROM heeft voor 

uitstel gepleit, onder andere vanwege de vrees dat 

door overhaaste invoering projecten enorm in de 

vertraging zouden schieten. Uitstel is er gekomen; 

de uiteindelijke invoeringsdatum is nog niet definitief 

bepaald. Ondertussen ging de NEPROM in 2022 

wel door met kennisoverdracht over dit onderwerp. 

Zo heeft zij met het Instituut voor Bouwrecht en 

Stadkwadraat en intensieve betrokkenheid van 

NEPROM- leden een publicatie over kostenverhaal 

en financiële bijdragen  uitgebracht (die veelvuldig 

gedownload is) en zijn er 

diverse kennisbijeenkomsten 

rond de Omgevingswet 

 georganiseerd.

Genoemd door

Vertraging woningbouw door 
bezwaar- en beroepsprocedures 
De woningbouwproductie lijdt onder 

het  grote  aantal rechtszaken, waarvan de 

 afwikkeling steeds langer duurt, waardoor 

projecten steeds langer duren en kosten 

 verder oplopen.  Woningzoekenden worden hier-

door ernstig  gedupeerd. Om voor de minister van 

BZK en de Tweede kamer inzichtelijk te  maken 

wat de maatschappelijke kosten van  beroeps- en 

 bezwaarprocedures zijn, heeft de  NEPROM aan 

de hand van praktijkvoorbeelden knel punten en 

oplossingsrichtingen onderzocht en een publicatie 

uitgebracht met suggesties voor versnelling. De 

minister zet nu in op het versnellen van procedures 

mede op aandringen van een  coalitiepartij die 

de NEPROM sprak. Het onderwerp wordt in 

2023 vervolgd.

5  jaar  

totale  

vertraging

Lobby en NEPROM- inbreng

07

https://www.neprom.nl/artikel/praktisch-omgaan-met-%E2%80%98didam%E2%80%99-/1830
https://www.neprom.nl/artikel/bzk-vng-vvg-en-neprom-hebben-didam-handreiking-uitgebracht/2045
https://www.neprom.nl/artikel/neprom-handreiking-%E2%80%98kostenverhaal-en-financi%C3%ABle-bijdragen%E2%80%99-/1868
https://www.neprom.nl/artikel/neprom-handreiking-%E2%80%98kostenverhaal-en-financi%C3%ABle-bijdragen%E2%80%99-/1868
https://www.neprom.nl/artikel/woningbouwprocedures-kunnen-korter/1987
https://www.neprom.nl/artikel/woningbouwprocedures-kunnen-korter/1987
https://www.neprom.nl/Downloads/Rapportage bezwaarprocedures NEPROM.pdf
https://www.neprom.nl/Downloads/Rapportage bezwaarprocedures NEPROM.pdf
https://fd.nl/economie/1457178/gemeenten-worstelen-met-verbod-op-onderhandse-verkoop-vastgoed-pfa3caFwIeRm
https://fd.nl/politiek/1454732/minister-de-jonge-stelt-invoering-van-de-omgevingswet-met-een-halfjaar-uit-pfa3caFwIeRm
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/projectontwikkelaars-willen-uitstel-omgevingswet


Wegvallen bouwvrijstelling
In november 2022 heeft de Raad van State 

bepaald, dat de zogenoemde bouwvrijstelling 

ongeldig is. Op grond van deze regel telde alleen 

de stikstofneerslag in de gebruiksfase van het 

 project een rol bij de vergunningaanvraag. De 

 NEPROM had hier in een eerder stadium al voor 

 gewaarschuwd. Veelvuldig hebben we het Rijk 

er op  aangesproken om vaart te maken met de 

stikstof aanpak en voortvarende  juridisch houdbare 

maatregelen te treffen die daadwerkelijk tot 

 reductie van de stikstof  depositie leiden, omdat de 

woningbouw oneven redig hard getroffen wordt 

door deze problematiek. Het Rijk heeft  inmiddels 

een richting gevende brief op hoofdlijnen uitgebracht 

en het ministerie (BZK) geeft de NEPROM gelegen-

heid om mee te denken over de uitwerking.

Genoemd door

Rechterlijke macht overbelast 
door uitspraak Varkens in  
Nood-arrest
Door deze Europese uitspraak in april 2022 

is de toegang tot de rechter  verruimd en 

 verbreed. De NEPROM ziet dat de rechterlijke macht 

hierdoor verder overbelast raakt, ontwikkelaars hun 

projecten moeilijker kunnen voor financieren en 

woning zoekenden de dupe zijn. De NEPROM heeft 

gereageerd op een conceptvoorstel over het arrest. 

De door de  NEPROM voorgestelde oplossingsrichting 

is  besproken met het  ministerie en is in lijn met de 

 reactie van de Raad van State en de Rijksuniversiteit 

 Groningen. Aanpassing van het voorstel wordt 

nu overwogen door het  ministerie. 

Nieuwe NEPROM-commissie 
voor fiscalisten
De NEPROM heeft een nieuw overleg voor 

bedrijfsfiscalisten in het leven geroepen. De 

groep heeft in 2022 twee keer vergaderd. In samen-

werking met VNO-NCW en Bouwend Nederland, is 

het  eerste lobbysucces bereikt. Er is in verband met 

de stijgende bouwkosten namelijk een vrijstelling 

strafheffing overdrachtsbelasting gekomen. 

Aanpassing Huisvestingswet 
werkt marktverstorend
Minister De Jonge kwam in september 2022 

met een voorstel tot aanpassing van de 

 Huisvestingswet. Deze wijziging heeft een grote 

impact op de verdeling en toewijzing van woon-

ruimte. Volgens de NEPROM werkt het voorstel 

marktverstorend en is het in strijd met internationale 

verdragen en de Grondwet. De NEPROM heeft in 

die lijn op het ambtelijk concept gereageerd en de 

leden van de Tweede Kamer van vragen voorzien 

voor de verdere behandeling.

Lobby en NEPROM- inbreng
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https://www.neprom.nl/artikel/bouwvrijstelling-onderuit.-rijksoverheid-nu-echt-aan-zet/2040
https://www.neprom.nl/artikel/bouwvrijstelling-onderuit.-rijksoverheid-nu-echt-aan-zet/2040
https://www.neprom.nl/artikel/wetswijziging-vanwege-%E2%80%98varkens-in-nood-arrest%E2%80%99-in-aantocht/1898
https://www.neprom.nl/artikel/geen-strafheffing-overdrachtsbelasting-/2086
https://www.neprom.nl/artikel/geen-strafheffing-overdrachtsbelasting-/2086
https://www.neprom.nl/artikel/neprom-reageert-op-nieuwe-huisvestingswet/2052
https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5344035/uitspraak-raad-van-state-porthos-bouwvrijstelling-stikstof
https://fd.nl/bedrijfsleven/1456796/stikstofuitspraak-betekent-nieuw-vertragingen-voor-bouw-pfa3caFwIeRm
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/11/02/bouwen-wordt-behoorlijk-lastig-ook-al-is-er-geen-acute-bouwstop-a4147124


Gevolgen oorlog Oekraïne 
Door de oorlog in Oekraïne zijn de bouw-

kosten in 2022 verder sterk opgelopen, 

 waardoor  projecten in de problemen zijn 

 gekomen en de vertraging groot is. Om te voor-

komen dat  partijen in de keten deze kostenstijgingen 

ongeclausuleerd doorzetten naar  andere keten-

partners en de consument, heeft de NEPROM in 

een document voor de leden uiteengezet hoe 

zij hiermee om kunnen gaan. Daarnaast heeft zij 

in onder andere het Bouwberaad met andere 

branche organisaties en het ministerie overlegd 

over hoe de gevolgen van de kostenstijgingen 

 zoveel mogelijk beperkt en eerlijk gedragen kunnen 

worden. Dat heeft onder andere geleid tot onder-

tekening door de NEPROM van de  intentieverklaring 

 ‘Samen doorbouwen in  onzekere tijden’.

Regulering middenhuur
Op 19 mei 2022 publiceerde het kabinet het 

 programma Betaalbaar Wonen. De daarin aan-

gekondigde regulering van de middenhuur door het 

doortrekken van het WWS-puntenstelsel tot mogelijk 

1.250 euro leidde tot grote onrust onder beleggers 

en ontwikkelaars. Vrij snel na onze signalen heeft 

de minister de onrust gepoogd te beteugelen door 

de bovengrens op 1.000 euro te stellen. Samen met 

IVBN heeft de NEPROM door Brink een onderzoek 

laten uitvoeren naar mogelijkheden van het zodanig 

inrichten van de regulering dat (o.a.) de nieuwbouw 

door kan gaan. Mede op basis van dat onderzoek 

hebben we zeer intensief met het ministerie over-

legd. De minister heeft onze inbreng heel serieus 

genomen. De recent door de minister aan de Tweede 

Kamer gestuurde invulling van de regulering vraagt 

veel van marktpartijen. Voor de korte termijn zal 

dit leiden tot vertraging of afstel, maar op langere 

termijn verwachten we dat de markt hiermee 

een nieuw evenwicht kan vinden. 

Provinciale prestatieafspraken 
en Regionale Woondeals
Minister De Jonge wil 37 regionale woondeals 

(landsdekkend) afsluiten om afspraken te ma-

ken over de realisatie van voldoende 

 woningen, de  differentiatie daarvan naar 

 verschillende doel groepen en nog veel meer. 

Deze woondeals zijn regionale invullingen van de 

 eerdere provinciale woonbiedingen, die op 900.000 

nieuwe woningen in 2030 uitkomen. De Woningbouw-

coalitie (met daarin de NEPROM) heeft betrokkenheid 

van de markt gevraagd, de minister heeft dat verzoek 

 gehonoreerd. De NEPROM-lidbedrijven hebben 

 inmiddels meer dan 200 vertegenwoordigers afgevaar-

digd die door de regio’s uitgenodigd kunnen worden 

om aan het overleg over de regiodeals deel te nemen. 

Voor de NEPROM is van groot belang dat op lokaal en 

regionaal niveau gemeenten en marktpartijen nauw 

samenwerken bij de uitvoering van de woningbouw-

opgave en zoveel mogelijk overeen stemming krijgen 

over realiteitsgehalte, uitvoerbaar heid en planning 

van woningbouwprojecten. Mede naar aanleiding van 

de woondeals is een  permanent periodiek overleg 

opgestart tussen de minister van BZK en de Woning-

bouwcoalitie.

Lobby en NEPROM- inbreng
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https://www.neprom.nl/leden/artikel/samen-doorbouwen-in-onzekere-tijden/172
https://www.neprom.nl/artikel/intentieverklaring-getekend-tegen-stijgende-bouwkosten/1935
https://www.neprom.nl/artikel/intentieverklaring-getekend-tegen-stijgende-bouwkosten/1935
https://www.neprom.nl/leden/artikel/impact-regulering-middenhuur-/186
https://www.neprom.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=2076
https://www.neprom.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=2076
https://www.neprom.nl/leden/artikel/provinciale-prestatieafspraken-en-woondeals/195
https://www.neprom.nl/leden/artikel/provinciale-prestatieafspraken-en-woondeals/195
https://www.neprom.nl/leden/artikel/bijeenkomst-regionale-woondeals/203
https://www.neprom.nl/leden/artikel/bijeenkomst-regionale-woondeals/203
https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5322183/huurprijzen-woningmarkt-puntenstelsel-neprom


Versnellen voorfase 
gebiedsontwikkeling
De tijd tussen een eerste initiatief en de 

bouw van woningen is nu gemiddeld zeven 

jaar. Veel te lang! Daarom moeten besluitvorming 

en procedures sneller en voorspelbaarder worden. 

Ook de minister stelt zich ten doel om de doorloop-

tijd van initiatief tot realisatie te verkorten, samen 

met mede -over heden, corporaties en marktpartijen. 

Diverse  partijen verbonden aan De Actieagenda 

 Wonen en BZK hebben, onder voorzitterschap 

van Margriet Schepman van de NEPROM, daarom 

gezamenlijk laten onderzoeken hoe de zo vurig 

gewenste  versnelling in de voorfase van gebieds-

ontwikkelingen bereikt kan worden. Inmiddels is 

het eindrapport hiervan verschenen en heeft 

de  minister mede op basis daarvan het ‘Actieplan 

versnellen’ opgesteld, waar ook de NEPROM nauw 

bij betrokken is geweest.

Programma Woningbouw 
De Jonge
In maart 2022 presenteerde minister De Jonge 

de Nationale Woon- en Bouw agenda en het 

programma Woningbouw. In de aanloop naar 

het debat wat daarop volgde, heeft de woningbouw-

coalitie (met Bouwend Nederland, Aedes, VEH, NVM, 

IVBN, WoningBouwersNL en NEPROM) een uit-

gebreide reactie  opgesteld en aan de  minister en 

 Kamer  toegestuurd. Op een  aantal cruciale onder-

delen hebben we  inhoudelijke voorstellen gedaan 

om de  programmatische aanpak van de woning-

bouwopgave te verbeteren, om zo de kans op 

 succes te vergroten. Een groot succes is dat een 

groot aantal acties uit de Actie agenda Wonen, waar 

de NEPROM mede- initiatiefnemer van was, zijn 

overgenomen in het programma  Woningbouw.

Versneld bouwen aan de randen 
van de steden
De NEPROM heeft begin 2022 een plan uit-

gewerkt om versneld 230.000 extra woningen 

aan de  randen van de steden te bouwen 

waardoor de  grote woningnood kan worden 

teruggedrongen. Dit plan is in de vorm van 

de publicatie ‘Aanbod Versnellen Buitenstedelijk 

Bouwen’ in februari 2022 aan minister De Jonge 

aangeboden, met steun van Bouwend Nederland 

en IVBN. Volgens de NEPROM is het van cruciaal 

belang dat de minister niet alleen zijn kaarten zet op 

het verder verdichten van de steden, maar dat hij 

ook woonwijken aan de randen van de steden laat 

bouwen. De publicatie bevat een kaart met meer 

dan 100 buitenstedelijke  locaties, die nog niet 

in de officiële gemeentelijke plancapaciteit zijn 

 opgenomen en die op korte  termijn tot ontwikke-

ling kunnen worden gebracht en het mogelijk 

 maken om grote aantallen betaalbare woningen 

te realiseren.

Lobby en NEPROM- inbreng
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https://www.neprom.nl/artikel/gebiedsontwikkeling-moet-en-kan-sneller/1928
https://www.neprom.nl/artikel/gebiedsontwikkeling-moet-en-kan-sneller/1928
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https://www.neprom.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=1861
https://www.neprom.nl/SiteAssets/Lists/Nieuws/BO/NEPROM Aanbod versnellen buitenstedelijk bouwen.pdf
https://www.neprom.nl/SiteAssets/Lists/Nieuws/BO/NEPROM Aanbod versnellen buitenstedelijk bouwen.pdf


Woningbouwimpuls Amsterdam
In 2020 sloot NEPROM samen met IVBN en 

 Vastgoedbelang een intentieverklaring met 

de gemeente Amsterdam om de bouw van 

middeldure woningen in Amsterdam te 

 bevorderen. In dat kader vonden de twee jaar daar-

na intensieve besprekingen plaats, met name over 

grondprijsberekeningen, inbrengwaarde van gronden 

bij transformatie en de kosten van extra kwaliteits-

ambities. NEPROM-leden hebben hier  actief in geparti-

cipeerd en er voor gezorgd dat we met kennis van 

 zaken de gesprekken konden voeren. Het traject is in 

januari 2022  afgesloten door de  invoering van twee 

tijdelijke regelingen, waarvan een deel van de wensen 

van de NEPROM en IVBN zijn gehonoreerd. Eén m.b.t. 

transformatieprojecten en één bij tenders. 

Toekomstbestendige 
woningbouw 
Samen met Bouwend Nederland, Aedes, 

 WoningBouwersNL en IVBN werkt de NEPROM 

met de lidbedrijven aan verschillende innova-

tieprogramma’s op het terrein van duurzaam, 

circulair, natuur inclusief, klimaatadaptief en 

industrieel bouwen. Mede op basis van de erva-

ringen in die programma’s proberen de NEPROM 

en de andere partners in de programma’s met 

overheden samen te werken om tot ambitieuze 

maar zoveel mogelijk uniforme en eenduidige 

 afspraken en regelgeving te komen op dit terrein. 

Reden ook om provincies en gemeenten die werken 

aan verschillende convenanten onder de vlag van 

Toekomst bestendige woningbouw daarop aan te 

spreken. In augustus 2022 vond er op initiatief van 

de NEPROM een bestuurlijk overleg plaats tussen 

enerzijds o.a. de provincies Utrecht, Noord-Holland, 

Flevoland en de MRA en anderzijds NEPROM, 

 Bouwend Nederland en IVBN. Inzet was de vraag 

van de marktpartijen aan de overheden om hen bij 

de inhoud van de convenanten te  betrekken en 

samen te streven naar uniforme,  ambitieuze doelen 

en afspraken die daadwerkelijk bijdragen aan een 

duurzamere  woningbouw. De  bezwaren van de 

NEPROM,  Bouwend Nederland en IVBN tegen 

de  inhoud van de voorstellen van de overheden 

hebben zij ook op papier gezet. 

Nieuwbouwproductie 
loopt terug in 2022
Uit het onderzoek Monitor Nieuwe Woningen, 

dat in opdracht van de NEPROM en Woning-

BouwersNL periodiek wordt uit gevoerd, bleek 

dat in 2022 minder nieuwbouw koopwoningen 

in verkoop zijn  gebracht dan in 2021. Deze 

ontwikkeling staat haaks op de doelstellingen van 

het kabinet om de nieuwbouwproductie naar 

100.000 nieuwe woningen per jaar de te verhogen. 

De NEPROM riep in september 2022 het kabinet, 

provincies en gemeenten op om veel sterker in 

te zetten op de uitvoering van de bouwplannen 

in plaats van op nieuw beleid.

Lobby en NEPROM- inbreng
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https://www.neprom.nl/artikel/amsterdam-komt-met-tijdelijke-maatregelen-voor-meer-betaalbare-woningbouw/1834
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https://www.neprom.nl/leden/artikel/convenant-toekomstbestendige-woningbouw-/189
https://www.neprom.nl/leden/artikel/convenant-toekomstbestendige-woningbouw-/189
https://www.neprom.nl/artikel/100.000-nieuwe-woningen-per-jaar-onhaalbaar/1994
https://www.neprom.nl/artikel/100.000-nieuwe-woningen-per-jaar-onhaalbaar/1994


VVD-Kamerleden op werkbezoek 
in Brabant
In maart 2022 mocht de NEPROM, samen met 

de  gemeenten Breda en Tilburg, de VVD-Kamer-

leden Peter de Groot (Wonen) en Fahid Minhas 

(Openbaar Vervoer) voor een werkbezoek 

ontvangen. Directe aanleiding waren de Regionale 

Investeringsagenda’s (RIA) die Breda en Tilburg in 

het kader van de  NOVI-Alliantie hebben opgesteld. 

De NOVI-Alliantie bestaat uit onder andere G40, 

NEPROM, Staatsbosbeheer, NS Stations, Leerstoel 

Gebiedsontwikkeling TU-Delft, Rover, VNO-NCW en 

Alliander. Er is uit gebreid met de Kamerleden en 

de aanwezige  wethouders gesproken over hoe de 

opgestelde RIA’s onderdeel kunnen worden van 

de prestatie afspraken die minister De Jonge met 

gemeenten en provincies heeft gemaakt maken 

over de woningproductie. De RIA-gedachte is 

 inmiddels ook geland in het NOVEX-programma 

dat de minister recentelijk publiceerde.

NEPROM in gesprek 
met BNNVARA
In september 2022 schetste Tim Hofman 

 tijdens het programma ‘Pak de Macht’ van 

BNNVARA het beeld dat Nederlandse project-

ontwikkelaars op grote schaal bouwgrond 

braak laten liggen waar tien duizenden woningen 

gebouwd zouden kunnen worden, in de hoop dat 

die grond meer waard wordt. Volgens de NEPROM 

is dit feitelijk onjuist, daarom schreef de vereniging 

een openbare brief aan de redactie waarin ze 

vroeg om rectificatie. Dat leidde tot een gesprek 

met de hoofdredacteur van het programma, 

 Marieke  Rietkerk en haar collega. In het gesprek 

beargumenteerde de NEPROM  waarom het beeld 

in het programma onjuist is. 

Lobby en NEPROM- inbreng
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https://www.neprom.nl/artikel/neprom-reageert-op-uitzending-bnnvara-/1999
https://www.neprom.nl/Downloads/brieven/Weerleggen bewering Pak de Macht grondmarkt door NEPROM.pdf


Lente-akkoord 2.0
Op 1 maart 2022 is het Platform Lente- 

akkoord 2.0 van start gegaan, met als doel 

grootschalig Circulair Industrieel Bouwen 

haalbaar te maken voor de hele bouwsector. 

Het Lente-akkoord 2.0 is een initiatief van NEPROM, 

WoningBouwersNL, Bouwend  Nederland, Aedes 

en IVBN i.s.m. BZK. Minister De Jonge opende 

het eerste startcongres in coronatijd. Er zijn twee 

platform bijeen komsten georganiseerd, die beide 

door de deel nemers beoordeeld werden met een 

8,5 en hoger. 27 lidbedrijven hebben zich in 2022 

bij het netwerk aangesloten. 30 vooruitstrevende 

 projecten op het gebied van Circulair Industrieel 

Bouwen zijn aan gemeld. In 2022 is het netwerk 

verder opgebouwd met 523 volgers op LinkedIn, 

857 nieuwsbrief abonnees en 851 deelnemers 

aan de bijeenkomsten. Er  verschenen 55 nieuws-

artikelen op de website.

KAN Bouwen
Het KAN Platform geeft praktische handvatten 

voor klimaatadaptief en natuurinclusief 

 bouwen. Het initiatief van NEPROM, Bouwend 

 Nederland, WoningBouwersNL, BZK, LNV en 

 DuurzaamDoor is in 2020 gestart en in 2022 

 door gegroeid naar 46 deelnemers, bestaande uit 

36  ontwikkel- en bouwbedrijven en 10 gemeenten. 

Het twee wekelijkse KAN-Bulletin heeft inmiddels 

meer dan 1.000 abonnees. In november 2022 werden 

tijdens de halfjaarlijkse platformbijeenkomst open-

hartig ervaringen uitgewisseld over bijvoorbeeld 

het hoog houden van groenblauwe ambities in 

de huidige markt. 

7  verschillende thema -
g roepen opgericht om 

knelpunten praktisch aan 

te pakken 

Nestkastjes in de nieuwbouw
Vogels en vleermuizen als medebewoner

Tips voor architecten, 
ontwikkelaars  
en bouwbedrijven

Kennisprogramma’s
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http://www.lente-akkoord.nl/
http://www.lente-akkoord.nl/
https://www.lente-akkoord.nl/nieuws
https://www.lente-akkoord.nl/nieuws
http://www.kanbouwen.nl/
https://www.kanbouwen.nl/2022/12/12/hoe-houd-je-groenblauwe-ambities-overeind-in-de-huidige-markt/
https://www.kanbouwen.nl/wp-content/uploads/2022/09/DEF-KAN-Nestkastjes-in-de-nieuwbouw.pdf
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