
NEPROM-prioriteiten 
Regeerakkoord Woningbouw
De NEPROM en haar leden hechten groot belang aan een 
inclusieve maatschappij waarin iedereen een betaalbaar huis 
kan vinden. Voor te veel mensen is dat echter op dit moment 
een onbereikbaar ideaal. Het persoonlijk leed dat daardoor 
ontstaat is voor ons niet acceptabel, evenmin als de groeien-
de kloof tussen inkomensgroepen en de verdere maatschap-
pelijke polarisatie. Om deze problemen op te lossen moet 
gedurende langere tijd de woningproductie naar minstens 
100.000 woningen per jaar. Deze megaoperatie vergt van alle 
partijen grote inspanningen. We moeten breken met de hui-
dige cultuur van eindeloos praten en uitstellen, en we moeten 
vooral veel meer en veel sneller gaan doen! We hebben nu 
echt behoefte aan uitvoeringskracht van alle partijen en door-
zettingsmacht om impasses te doorbreken! De NEPROM en 
haar leden nemen daarin hun verantwoordelijkheid door zelf 
forse bijdragen te leveren.

In de komende 10 jaar moeten gemiddeld minimaal 100.000 woningen per 
jaar worden ontwikkeld en gebouwd, met alles wat daarbij hoort om goede 
steden en dorpen te maken. 

Gezien de samenstelling van de woningvraag en de demografische 
ontwikkelingen is het noodzakelijk te koersen op een financieel haalbaar 
programma van 1/3 sociaal, 1/3 middensegment en 1/3 bovengemiddeld, 
een en ander afhankelijk van de regionale vraag.

Nieuwe buurten en wijken worden zoveel mogelijk toegankelijk voor 
alle doelgroepen en inkomensgroepen en worden werkelijk 
toekomstbestendig.

Voor de NEPROM gaat het om de volgende doelstellingen: 
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Wij zetten alles op alles om als professionele opdrachtgever onze woning-
productie te vergroten en onze interne processen te versnellen. We geven 
aan gemeenten op basis van gelijkwaardigheid inzicht in onze business- 
cases om met hen sneller tot afspraken en tot uitvoering te komen. 

Samen met gemeenten en andere partners gaan we werken aan het sterk 
verkorten van de initiatieffase van nieuwe ontwikkelingen, door de besluit-
vorming binnen gemeenten en marktpartijen te versnellen. 

Wij gaan samen met gemeenten en andere partijen aan de slag om plano-
logische procedures in te korten, met behoud van bescherming van de 
belangen van burgers en omgeving.

Wij gaan als opdrachtgevers samen met partners werken aan stroomlijnen 
van het bouwproces en aan standaardisatie en industrialisatie zodat snel-
ler en goedkoper gebouwd kan worden. 

We zetten ons er voor in dat nieuwe woningontwikkelingen binnen 
financiële kaders voldoen aan duurzaamheidsvereisten: energieneutraal, 
optimaal bereikbaar met hoogwaardig OV en de fiets, klimaatadaptief, 
natuurinclusief en circulair. 

Als NEPROM ondernemen wij de volgende acties:
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Er komt een minister met verantwoordelijk-
heid voor wonen, ruimte en leefomgeving. 
In regionale investeringsagenda’s worden 
afdwingbare afspraken gemaakt met ge-
meenten, provincies, marktpartijen en wo-
ningcorporaties over te bouwen woningen; 
de minister is eindverantwoordelijk.

Voor eind 2021 worden nieuwe, snel te ont-
wikkelen woningbouwlocaties aangewezen
 (in veel gevallen buitenstedelijk) met een 
totale capaciteit van minimaal 200.000 wo-
ningen, die binnen 5 jaar leiden tot een extra 
productie van 20.000 woningen per jaar. 
Zo niet, dan moet het Rijk ingrijpen.

Er komt extra geld (2 miljard per jaar gedu-
rende 10 jaar) beschikbaar voor stedelijke 
infrastructuur die nieuwe woningbouwloca-
ties ontsluit, voor sanering van verouderde 
bedrijvigheid, versterking van de ruimtelijke 
kwaliteit en voor andere onrendabele ruimte-
lijke investeringen. Corporaties krijgen meer 
investeringsruimte voor sociale woningbouw. 

Het Rijk maakt extra geld vrij voor gemeenten 
om extra personeel aan te stellen met specia-
listische kennis en ervaring op het terrein van 
project- en gebiedsontwikkeling.

Rijk, provincies en gemeenten zijn uiterst 
terughoudend bij het stellen van extra 
regels en eisen ten aanzien van woningbouw, 
zonder daarbij aan architectonische en 
stedenbouwkundige kwaliteit in te boeten.

Hiervoor is nodig dat de volgende 
randvoorwaarden worden vervuld:
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5Rijk zorgt voor investeringscondities 
en doorzettingsmacht

Meer woningbouwlocaties nodig

Ontwikkelaars willen grotere bijdrage 
leveren samen met gemeenten: sneller, 
slagvaardiger, gestroomlijnd

Daardoor polarisatie samenleving

Betaalbaar huis is voor velen 
onbereikbaar

Veel meer bouwen is noodzakelijk
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