
Wat de 
Woningmakers doen

Planning en praktijk 
van woningbouw 
Planningen van woningbouw komen 
in de praktijk heel vaak niet uit. We 
bouwen minder dan we ons voornemen. 
In een overspannen woningmarkt loopt 
het woningtekort daardoor onnodig 
verder op. De Woningmakers vinden 
dat het beter kan en moet. 

Wie zijn de Woningmakers 
De Woningmakers organiseren het 
overleg met marktpartijen, zoals 
corporaties, projectontwikkelaars en 
makelaars onderling. En vanuit de 
Woningmakers vindt samenwerking 
en uitwisseling van gegevens plaats 
met de gemeenten en provincie. Want 
woningen worden alleen gebouwd als 
de afstemming tussen al deze spelers 
tot stand komt. Dat is cruciaal in deze 
tijden van onderproductie! En omdat de 
Woningmakers zelf geen commercieel 
belang hebben, vindt er een ander soort 
gesprek plaats, waarbij de invulling 
van de regionale woningbehoefte 
centraal staat.

Structureel tekort
In Nederland, en ook in de regio 
Alkmaar, worden structureel te weinig 
woningen gebouwd om te voldoen 
aan de marktvraag. Het gevolg is 
dat veel woningzoekenden geen 
woning naar hun wens vinden en de 
prijzen exploderen. Gemeenten en 
provincies bepalen via vergunningen en 
bestemmingsplannen hoeveel woningen 
private partijen mogen bouwen. 
Ontwikkelaars verwerven grondposities, 
maken een sluitende business case en 
contracteren aannemers. Het succes 
van de woningbouw is afh ankelijk van 
de samenwerking en afstemming tussen 
deze spelers. Dit is een ingewikkeld 
proces, vanwege de hoeveelheid 
spelers, maar ook omdat aan veel 
regels moet worden voldaan. De 
Woningmakers helpen om dit proces te 
versoepelen.

Woningbouw in de problemen
Als de afstemming niet goed gaat, wordt 
er minder gebouwd dan oorspronkelijk 
de bedoeling was en daar is iedereen 
ontevreden over. De oorzaak van de 
vertragingen wordt echter door de 
betrokkenen vaak niet bij zichzelf, maar 
bij de ander gezocht:  “De overheid werpt 
te veel beperkingen op, is te traag met 
vergunningverlening…..” “De marktpartijen 
speculeren met grondposities, willen 
alleen dure huizen met grote fi nanciële 
marges bouwen...” Dat vingerwijzen lost 
het probleem niet op. Sterker nog, het 
leidt tot bevestiging van vooroordelen, 
verstarring en het onvermogen om elkaars 
problemen te zien. 
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De regiedriehoek 
van de woningbouw
Woningbouwregie (het vaststellen 
van aantallen, typen en locaties voor 
woningbouw) kan worden gevoerd op 
basis van drie typen sturingsinformatie: 
de woningbouwambitie als bepaald 
uit prognoses, gedetailleerde kennis 
over de woningbouwplannen die in 
de pijplijn zitten (planmonitor) en 
informatie over de markt, het aanbod 
en de vraag naar woningen, zowel 
kwantitatief als kwalitatief.

1. Woningbouwambitie 
De overheden stellen de ambitie 
voor woningbouw vast op basis van 
prognoses aan de hand van o.a. 
demografi e, emigratie en immigratie, 
gemiddelde omvang van huishoudens 
en verhuisstromen. De Woningmakers 
overleggen periodiek met  de overheid 
over de nauwkeurigheid en interpretatie 
van deze modellen en meten of de 
gewenste ambities gehaald worden. 

2. Planmonitor
Elke ontwikkelaar kent zijn eigen 
plannen tot in detail, maar deelt 
informatie niet altijd met overheden 
of andere ontwikkelaars. Om meer 
zicht te krijgen op de voortgang 
van woningbouw ontwikkelen de 
Woningmakers een planmonitor die 
voor alle ontwikkelaars voldoende 
comfort biedt om informatie met elkaar 
te delen. De planmonitor geeft aan waar 
en waardoor vertraging optreedt en 
welke actie nodig is. 

3. Marktomstandigheden
Voor kennis over de koopmarkt 
gebruiken de Woningmakers de NVM 
krapte-indicator. Deze geeft aan of er 
een vragers- dan wel kopersmarkt is. 
De indicator kan inzoomen op 
gemeenten en woningtypen. Voor de 
sociale huurmarkt gebruiken we de door 
de corporaties bepaalde “slagingskans” 
van zoekers naar sociale huurwoningen, 
die op een vergelijkbare manier de 
stand van de sociale huurmarkt toont. 

Samen aan de slag
De Woningmakers brengen partijen bij 
elkaar om gezamenlijk te achterhalen 
wat de oorzaken zijn van de stagnatie 
en ook samen naar oplossingen te 
zoeken. Een projectontwikkelaar werkt 
in een marktgedreven omgeving, die 
totaal verschilt van een politiek gedreven 
overheidsorganisatie. We realiseren 
ons dat problemen alleen oplosbaar 
zijn als we echt gaan samenwerken. 
We willen elkaar kennen, elkaars 
belang respecteren, verrassingsvrij 
opereren, informatie uitwisselen, elkaar 
opzoeken als er problemen dreigen 
en elkaar actief steunen in de gekozen 
oplossingsrichting. Het gaat niet om 
een eenmalige erkenning van elkaars 
verschillen, maar om commitment om 
voortdurend energie in de samenwerking 
te willen steken. Daarnaast ontwikkelen 
de Woningmakers tools om betere regie 
op de woningbouw te kunnen voeren.

Woningen in 
plaats van getallen
De afl open jaren zagen we dat als 
gevolg van te weinig samenwerking 
en restrictief beleid de woningbouw 
steeds verder achter de prognoses 
aanliep. In recessie werden er door 
het ongunstige economische tij weinig 
woningen verkocht en dus ook weinig 
gebouwd. In hoogconjunctuur werd de 
prognose weer gevolgd en onvoldoende 
gebruik gemaakt om in te halen wat de 
afgelopen jaren niet werd gebouwd. 
Daardoor lopen we steeds verder achter 
en ontstaat krapte. Er is behoefte aan 
nieuw instrumentarium dat meebeweegt 
met de markt.

De Woningmakers staan voor een 
totaalaanpak, gebaseerd op goede 
data, met een praktische vertaling 
naar het bouwproces en respect 
voor elkaars rol.

Woningbouwprognoses 
en conjunctuur

Restrictief beleid

Lange termijn onderbenutting
van marktcapaciteit
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Waar worden woningen gepland? 
Welk deel kan binnen afzienbare tijd 
worden gerealiseerd?
Welk deel is fi nancieel haalbaar?

Het planproces versnellen
De Woningmakers willen het planproces 
versnellen op basis van alle gegevens: 
de prognoses, de planmonitor en 
de marktomstandigheden. Dat kan 
op verschillende momenten in het 
woningbouwproces plaatsvinden.

Tijdens de planontwikkeling wordt 
bepaald waar, hoeveel en vanaf 
wanneer wat gebouwd mag worden, 
welke eisen daaraan verbonden zijn en 
of het plan realiseerbaar is.  

Vragen die een rol spelen tijdens 
de planontwikkeling

Fase III
Verkoopproces (6 maanden)

De ontwikkeling van een bouwlocatie 
beslaat meestal vier fasen:

Fase I
Kaderstelling

Fase II
Afronding bestemmingsplan
en vergunningen (1 jaar)

Fase IV
Bouwproces (1 jaar)

Fase I: Kaderstelling
In deze fase wordt bepaald of een 
plan gewenst is. Het plan kan zowel 
door overheden als door ontwikkelaars 
ingebracht worden. De overheid sluit 
deze fase af met een besluit om al dan 
niet de benodigde procedures 
te starten.

Fase II: Bestemmingsplan 
en vergunningen
In deze fase worden het bestemmings-
plan en de omgevingsvergunningen 
voorbereid. Daarbij is er een risico dat 
de procedures niet positief afgesloten 
kunnen worden. 

Fase III: Verkoopproces
In Fase III, het verkopen van de 
woningen, zijn de ontwikkelaars aan 
zet. Er is een kans dat er onvoldoende 
verkocht wordt. Deze fase vervalt als het 
gaat om huurwoningen.

Fase IV: Bouwproces
Tijdens de bouw is er weinig risico 
op uitval van het plan, maar kunnen 
omstandigheden wel tot vertraging 
leiden.

Overleg gericht op versnelling 

Versnellingstafels 
Voor het aanpakken van vertraging in Fase III en IV 
spraken gemeenten en Woningmakers af 
“Versnellingstafels” op te zetten: een overlegmodel 
om private en publieke betrokkenen bij een 
plan dat vertraging oploopt snel bij elkaar te 
roepen om te bespreken hoe het plan weer vlot 
getrokken kan worden. Aan deze tafels kan ook de 
realiteitswaarde van de “boeggolf” bekend worden. 

De planning van Fase III en IV (het verkoop- 
en bouwproces, meestal een tijdsbestek van 
ca. 2 jaar) is bij individuele ontwikkelaars vrij 
nauwkeurig bekend. Voor plannen die nog niet 
zo ver zijn, leidt planoptimisme tot een piek in 
de planning voor het derde jaar, de zogenaamde 
“boeggolf”.  Ontwikkelaars en ambtenaren 
veronderstellen dat nog niet vergunde plannen dan 
gerealiseerd kunnen worden, maar in de praktijk 
blijft het aantal gebouwde woningen achter bij die 
ambitie. De Woningmakers willen de boeggolf 
dempen door via de planmonitor en discussie 
daarover een realistische planning op te stellen.
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Fase IV



Initiatieventafels
Als het tempo niet meer te versnellen 
is, kan de achterstand alleen worden 
ingelopen door tijdig nieuwe initiatieven 
te ontwikkelen in Fase I. 

Fase II vindt plaats tussen gemeente 
en ontwikkelaar en daar willen de 
Woningmakers bewust geen actieve 
rol in spelen. Om een woningtekort 
het hoofd te bieden is het dus zaak om 
vanaf Fase I steeds iets teveel plannen 
in de pijplijn te hebben, zodat je met 
de planontwikkeling kunt schuiven. Als 
het ene plan vertraagt, kan een ander 
plan versnellen. Overheden moeten dan 
niet vasthouden aan te krappe en te 
stringente woningbouwambities. 

De Woningmakers stellen voor om 
een werkwijze te ontwikkelen waarmee 
de gemeente en ontwikkelaars snel 
helderheid krijgen of een nieuw plan 
kansrijk of kansarm is, de zogenaamde 
“Initiatieventafel”. 

Van maximale 
naar minimale aantallen 
Kortom, we lossen de 
“boeggolfproblematiek” alleen maar 
op als er voor nu voldoende locaties in 
het juiste tempo worden ontwikkeld en 
tegelijkertijd meerdere nieuwe locaties 
in voorbereiding worden genomen. Niet 
de plancapaciteit is maatgevend, maar 
het aantal woningen dat daadwerkelijk 
aan mensen wordt opgeleverd. Van 
maximale capaciteit naar een minimaal 
aantal opgeleverde woningen. 

De Woningmakers spannen zich in om 
via monitoring meer zicht te creëren 
op welke plannen uitvoeringsgereed 
zijn. Dan is, naast een vigerend 
bestemmingsplan, aan meer 
voorwaarden voldaan.

Woningbouw is mensenwerk
Goede cijfers zijn onontbeerlijk om 
de woningbouw uit de problemen 
te helpen, maar goed met elkaar 
omgaan vinden de Woningmakers 
net zo belangrijk. Iedereen beleeft de 
problematiek vanuit zijn eigen optiek 
en op ervaringen vanuit het verleden. 
Nieuwsgierigheid en het begrijpen van 
elkaars belangen vormen de drijvende 
kracht om tot oplossingen te komen. 
Dat schrijven we niet alleen op, maar we 
willen in elkaar blijven investeren en de 
woningbouwbehoefte samen realiseren.

Waar staan 
de Woningmakers voor?

Samen aan de slag
Van separaat naar samen: de 
Woningmakers verbinden de private 
partners van de woningbouw en 
gezamenlijk zoeken zij de verbinding 
met de overheden.

Van MAX naar MIN
In deze tijd van krapte moeten we meer 
woningen bouwen om aan de vraag 
te kunnen voldoen. We moeten dus 
van een maximale capaciteit naar een 
minimaal aantal op te leveren woningen.

Het GAS erop
Van het rempedaal naar het gaspedaal: 
in een krappe markt moeten met een 
flexibele basishouding van iedereen 
nieuwbouwprojecten waar mogelijk 
worden gerealiseerd. 

Woningen in plaats van getallen
Niet de plancapaciteit is maatgevend, 
maar het aantal woningen dat 
daadwerkelijk aan mensen wordt 
opgeleverd. 

Totaalaanpak
De Woningmakers staan voor een 
totaalaanpak, gebaseerd op goede data, 
met een praktische vertaling naar 
het bouwproces en respect voor 
elkaars rol.

Producten van
de Woningmakers

Versnellingstafels
Een overlegmodel om met private en 
publieke betrokkenen een plan dat 
vertraging oploopt
vlot te trekken. 

Initiatieventafels
Ontwikkeling van een werkwijze om snel 
helderheid te krijgen of een nieuw plan 
kansrijk of kansarm is.

Private planmonitor
Actuele gegevens over 
woningbouwplannen, aantallen, 
fasering, belemmeringen om te gaan 
bouwen. Periodiek worden deze data 
geactualiseerd door consultatie bij 
ontwikkelende partijen.

Big data tools
Ontwikkelen van big data tools 
om betere regie op de 
woningbouw te kunnen voeren 
op basis van alle gegevens: de 
prognoses, de planmonitor en de 
marktomstandigheden.

De Woningmakers
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Jos Feijtel, BZK Expertteam Woningbouw
Martin Bosch, Woningmakers Nederland
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