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De crisis houdt de gemoederen in onze 

sector nu al ruim anderhalf jaar bezig. 

En het einde is helaas nog niet in zicht. 

De bouw en infra is nagenoeg de enige 

bedrijfstak waar de crisis ook dit jaar nog 

fors voelbaar zal zijn. Sinds de eerste sig-

nalen ons bereikten, zijn wij de strijd aan-

gegaan langs drie sporen. 

Wij hebben onze leden waar mogelijk on-

dersteund. Wij hebben als tweede spoor 

keer op keer gewezen op het grote be-

lang van de sector voor de nationale eco-

nomie. In het verlengde daarvan hebben 

wij tijdelijke stimuleringsmaatregelen be-

dacht en aangedragen om de gevolgen 

van de crisis zo veel mogelijk te beperken.

Het is ons gelukt om een flink aantal van 

onze voorstellen gehonoreerd te krijgen. 

Zoals de tijdelijke verhoging van de hypo-

theekgarantie, de aanpak van het scheef-

wonen en de tijdelijke verlaging van de 

btw op onderhoud. Die laatste maatregel 

is ondertussen al weer goed voor het te-

rugwinnen van zo’n 4.000 banen. Maar 

zoals gezegd zijn wij er nog lang niet. En 

dus blijven wij met aanvullende voorstel-

len komen.

Om de op slot zittende woningmarkt in 

beweging te krijgen, hebben wij onlangs 

bepleit om de overdrachtsbelasting voor 

starters af te schaffen. Starters hebben 

het al moeilijk en krijgen het nog moeilij-

ker door de verwachte stijging van de hy-

potheekrente en de scherpere inkomen-

snormen voor de Nationale Hypotheek 

Garantie. 

Wanneer je de woningmarkt echt weer in 

beweging wilt brengen, moet je onderin 

beginnen. Wij zijn ervan overtuigd dat 

afschaffing van de overdrachtsbelasting 

voor starters verschillende positieve ge-

volgen zal hebben. En niet alleen voor 

starters. Moeilijk te verkopen woningen 

voor starters zullen makkelijker aan de 

man of de vrouw gebracht kunnen wor-

den. De verkopende partijen zullen over-

gaan tot de aanschaf van een andere 

woning, waarvan de eigenaren zich ook 

weer pro-actief op de koopmarkt zullen 

aandienen. 

Die ontwikkeling is goed voor onze sec-

tor, maar ook voor makelaars, keukenle-

veranciers, hoveniers, tapijtfabrikanten 

en verhuizers. Maar ook de gemeenten 

en de woningcorporaties zullen ervan 

profiteren. En zo kan ik nog wel een tijdje 

doorgaan. Omdat alle schakels verderop 

wél overdrachtsbelasting moeten beta-

len, zal de steeds groter wordende slinger 

op de koop- en verkoopmarkt voor veel 

meer inkomsten in de staatskas gaan zor-

gen dan er nu door de vastzittende markt 

invloeien. 

Ergo: de derving van inkomsten van de 

overheid door de afschaffing van de over-

drachtsbelasting voor starters zal meer 

dan ruim gecompenseerd worden. Het is 

een maatregel die alleen maar winnaars 

kent.

Een nieuwe 
stimuleringsmaatregel

FeiteN & CijFers  

Bouwsector scoort in de ogen van de consument steeds beter
Uit het jarenlange onderzoek van de Stichting Klantgericht Bouwen (SKB) 
blijkt dat de kopers van nieuwbouwhuizen tegenwoordig meer tevreden 
zijn over de dienstverlening van hun bouwers. De gegevens zijn verkregen 
door consumenten te vragen een rapportcijfer te geven voor onder meer 
de begeleiding door de bouwer tijdens de verkoopfase, de bouwfase en 
de fase van oplevering/nazorg. 
Sinds 2005 is er qua dienstverlening door de bouw een opgaande lijn, die 
ertoe heeft geleid dat in 2010 het hoogste niveau sinds jaren is behaald. 
De bij SKB aangesloten keurmerkbedrijven scoren momenteel in de ogen 
van de consument een zeer ruime voldoende (7,17). De marktscore (een 
gemiddeld bouwbedrijf) haalde ook het hoogste niveau in jaren, maar 
scoort structureel wat lager.
Als we kijken naar het aantal opleverpunten de afgelopen jaren, zien 
we ook een positieve ontwikkeling en de beste prestaties sinds 2003. De 
marktscore kwam in 2009 voor het eerst onder de gemiddeld 20 punten 
per woning en is verder gedaald naar 15 in 2010. SKB-keurmerkhouders 
leverden hun nieuwe woningen in 2010 met gemiddeld 10,7 opleverings-
punten op. Met betrekking tot de aard van de opleverpunten liggen de 
problemen vooral in de afwerking van de woning (bijv. krassen op glas en 
schilderwerk) en gevel/dakaansluitingen.

De in 2003 opgerichte Stichting Klantgericht Bouwen is een gezamenlijk initiatief van Bouwend Nederland en Vereniging Eigen Huis. Ongeveer 
110 bouwbedrijven zijn aangesloten. Zie voor de volledige lijst ook: www.klantgerichtbouwen.nl.

   Wilt u reageren op deze column? 
Mail dan naar redactie@bouwendnederland.nl.

De financiële en economische crisis heeft 

ook de gebiedsontwikkeling in een diepe 

crisis gestort. Tijd voor een heroriëntatie, 

vindt Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar 

gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. De 

aanbevelingen die hij doet in de handrei-

king ‘Gebiedsontwikkeling in een andere 

realiteit’ zijn Bouwend Nederland uit het 

hart gegrepen.

vertrouwen”, aldus De Zeeuw. De gemeentelijke 
grondbedrijven zijn volgens hem sowieso toe aan 
een stevige sanering. Hun rol moet kleiner 
worden, en de grondprijzen zullen naar beneden 
toe moeten worden bijgesteld. In hun plaats 
krijgen met name de provincies een prominente 
rol, zowel in de programmering als in de rol van 
‘gebiedsregisseur’. In het algemeen is de overheid 
ervoor verantwoordelijk onnodige belemme-
ringen voor een efficiënt verloop van het gebieds-
ontwikkelingsproces weg te nemen. “Vergroot de 
vrije beslisruimte van het politieke bestuur en van 
private opdrachtgevers. Vereenvoudig het omge-
vingsrecht.” En ook de markt verdient volgens De 
Zeeuw een veel sterkere positie. “Verbreed het 
repertoire van samenwerkingsvormen publiek/
privaat/particulier, met varianten die inspelen op 
de nieuwe realiteit.”

meer samenwerking
De aanbevelingen zijn Bouwend Nederland uit 
het hart gegrepen. Zo wordt al langer gepleit 
voor een vergaande vereenvoudiging van het 
omgevingsrecht, bijvoorbeeld door een verdere 
verbreding en het permanent maken van de Crisis- 
en herstelwet. De ervaring leert dat daarmee het 
procedureleed ingrijpend wordt beperkt. Ook het 
pleidooi voor meer samenwerking tussen publiek 
en privaat houdt Bouwend Nederland al enige 
tijd. De economische en financiële realiteit van de 
komende jaren dwingt markt en overheid tot 
intensiever maar ook beter samenwerken, waarbij 
met name ook vertrouwen over en weer en trans-
parantie belangrijke factoren zijn. Daarvoor is het 
wel noodzakelijk dat die realiteit ook onder ogen 
wordt gezien. De waarde van vastgoed en grond 
wordt door de lokale overheid veel hoger inge-
schat dan op basis van de marktontwikkeling 
gerechtvaardigd is. Marktpartijen zijn al druk 
bezig om grondposities af te waarderen, terwijl 
gemeenten daar nog niet eens een begin mee 
hebben gemaakt. Dat maakt het volgens 
Bouwend Nederland dus voor alles een kwestie 
van bewustwording. Zo bezien zou de handrei-
king bij iedere vertegenwoordiger van de over-
heid duidelijk zichtbaar op het bureau moeten 
liggen.
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  Meer feiten en cijfers op www.bouwendnederland.nl onder Feiten en Cijfers.

Gebiedsontwikkeling is toe aan revisie

Gebiedsontwikkeling De Blauwe Stad in Groningen. Op de voorgrond het informatie- en verkoopcentrum, daar achter nog 

onbebouwd de wijk ‘Het Dorp’ en op het tweede plan ‘De Wei’ met kavels voor zelfbouw.

www.gebiedsontwikkeling.nu
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De kredietcrisis en de recessie die daar het gevolg 
van was hebben niet alleen het bouwend bedrijfs-
leven danig in de problemen gebracht. Ook de 
toch al complexe realiteit van de gebiedsontwik-
keling is er opeens een stuk ingewikkelder op 
geworden. Uit- of zelfs afstel van projecten is aan 
de orde van de dag; ambities worden aan de 
lopende band naar beneden toe bijgesteld.
Het is dan ook hoog tijd voor herbezinning, zo 
meent Friso de Zeeuw. In de uitgave ‘Gebiedsont-
wikkeling in een andere realiteit. Wat NU te 
doen?’, opgesteld in het kader van de Praktijkleer-
stoel Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft, komt 
hij tot een tiental aanbevelingen om ‘wat is losge-
maakt in de gebiedsontwikkeling weer vast te 
maken’.

sinterklaasplanning
In de eerste plaats stelt hij voor om de eco-
nomie en dus ook de markt een veel dominan-
tere rol te laten spelen bij de bepaling van wat 
er ontwikkeld moet worden. Overheden 
moeten selectiever zijn in het maken van 
plannen. “Saneer ze daar waar dat nodig is. En 
maak radicaal een einde aan de Sinterklaasplan-
ning. Stel lokaal èn regionaal prioriteiten; dat 
geeft ook investeerders, financiers en beleggers 

Minister Schultz: roer moet inderdaad om
Het roer moet om in de ruimtelijke ordening, vindt ook minister Schultz van Haegen van 
Infrastructuur en Milieu. Bij het in ontvangst nemen van de handreiking ‘Gebiedsont-
wikkeling in een andere realiteit’ stelde zij vast dat de tijd van het maakbaarheidsden-
ken en de miljardensubsidies voorbij is. “We moeten ons realiseren dat groei niet langer 
vanzelfsprekend is. Kwaliteit wordt belangrijker dan kwantiteit. Behoeften van eindge-
bruikers bepalen steeds meer het succes van een project. Het is nodig dat hun stem beter 
gehoord wordt.” De minister zei eraan te werken dat Nederland ‘van de handrem gaat’ 
door regels en procedures drastisch te vereenvoudigen.
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