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De Bouwagenda in het Regeerakkoord 2017

DE BOUWAGENDA MET NAAM EN TOENAAM

“De benodigde kostenreductie bij installatiebedrijven
en aannemers wordt bevorderd door een
innovatieprogramma gericht op vernieuwing en
verbetering van producten en diensten in de gebouwde
omgeving en waarborging van de kwaliteit van de
uitvoering. Ook de activiteiten in het kader van de
Topsector Energie en de Bouwagenda zullen hierop
worden gericht.”
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ROADMAP BRUGGEN & SLUIZEN
❖ Voor een inhaalslag in infrastructuur stelt het kabinet
cumulatief 2 miljard euro beschikbaar in de eerstkomende
drie jaar. Daarna wordt het structurele budget met 100
miljoen euro verhoogd.
❖ Bij ontwerp, aanleg en onderhoud van infrastructuur wordt
rekening gehouden met zelfrijdende voertuigen en
benodigde systemen in of langs de weg.
❖ Het Infrastructuurfonds wordt omgevormd tot een
Mobiliteitsfonds. Kern van het fonds is dat vanaf 2030 een
nieuwe indeling wordt gebruikt die aansluit op de agenda
voor slimme en duurzame mobiliteit.
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ROADMAP RIOLERINGEN

❖ De uitvoering van het Deltaprogramma wordt voortgezet.
Meer dan ooit zal daarbij de nadruk worden gelegd op
klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van Nederland.
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ROADMAP ENERGIEINFRASTRUCTUUR
❖ Een eerste stap is het opstellen van regionale plannen met
gemeenten, provincies, waterschappen en netbeheerders om per
regio te komen tot een doelmatige aanpak met een optimale mix van
energiebesparing, duurzame warmte en duurzame opwekking.
❖ Aan het eind van de kabinetsperiode zullen nieuwe woningen en
andere nieuwe gebouwen in de regel niet meer op gas verwarmd
worden.

❖ We vergroten het aanbod van kavels voor windenergie op zee.
❖ De aansluitplicht van gas wordt vervangen door een warmterecht,
waarmee eindgebruikers aanspraak kunnen maken op een aansluiting
op een (verzwaard) elektriciteitsnet of een warmtenet.
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ROADMAP VERDUURZAMEN EIGEN WONING
❖ Het kabinet werkt met de medeoverheden, corporaties,
netwerkbedrijven en andere stakeholders een beleidsprogramma uit
voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

❖ Uitgewerkt zal worden welke vormen van gebouw-gebonden
financiering gebruikt zullen worden om besparingsopties aantrekkelijk
te maken voor particuliere woningeigenaren. Financiering kan
plaatsvinden door pensioenfondsen of banken. Indien nodig wordt de
Wet Financieel Toezicht en bepalingen in het Burgerlijk Wetboek rond
de bescherming van de consument bij financiering aangepast.
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❖ Voor het eind van de kabinetsperiode willen we 30.000 tot 50.000
bestaande woningen per jaar gasvrij kunnen maken of in ieder geval
zodanig energie-efficiënt te maken dat ze op korte termijn gasloos
gemaakt kunnen worden.

ROADMAP VERDUURZAMEN HUURWONING
❖ Het kabinet werkt met de medeoverheden, corporaties,
netwerkbedrijven en andere stakeholders een beleidsprogramma uit
voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

❖ Regeerakkoord: structureel 100 miljoen verlaging voor corporaties,
afhankelijk van de omvang van hun investeren in verduurzaming van
hun woningvoorraad.
❖ Voor het eind van de kabinetsperiode willen we 30.000 tot 50.000
bestaande woningen per jaar gasvrij kunnen maken of in ieder geval
zodanig energie-efficiënt te maken dat ze op korte termijn gasloos
gemaakt kunnen worden.
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ROADMAP VERVANGING/NIEUWBOUW
❖ Prioriteit aan middenhuurwoningen in de vrije sector.
❖ De ambitie is dat aan het eind van de kabinetsperiode circa 50.000
nieuwbouwwoningen per jaar aardgasloos worden opgeleverd. Aan
het eind van de kabinetsperiode zullen nieuwe woningen en andere
nieuwe gebouwen in de regel niet meer op gas verwarmd worden.
❖ De energieprestatie-eisen(EPC) voor nieuwbouw worden verder
aangescherpt en zal in nieuwbouwwijken niet meer standaard een
gasnet worden aangelegd. De aansluitplicht van gas wordt vervangen
door een warmterecht.

❖ Het kabinet zal in overleg met medeoverheden, woningcorporaties
en andere stakeholders afspraken maken over het aanjagen van de
woningbouwproductie.
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ROADMAP SCHOLEN
❖ Het toezicht is vernieuwd. De inspectie toetst in de toekomst niet
alleen op de deugdelijkheidseisen maar stimuleert ook dat scholen
zich continu verbeteren.
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ROADMAP WONEN & ZORG
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❖

Op basis van de evaluatie van de Wmo pakken we de knelpunten
gericht aan. Verder nemen we ook het manifest “Waardig ouder
worden” ter hand.

❖

Om de schaarse capaciteit aan zorgpersoneel optimaal te
benutten voor zorg en aandacht voor cliënten en patiënten, is het
wenselijk digitaal ondersteunde zorg gericht in te zetten en de
verspreiding van innovatieve werkwijzen (e-health) te bevorderen,
zowel thuis als in het verpleeghuis.

❖

Gemeenten worden verder gestimuleerd met woningcorporaties
afspraken te maken over voldoende en passende woonruimte,
met bijzondere aandacht voor kleinschalige en innovatieve
wooninitiatieven en doorstroom.

ROADMAP TRANSFORMATIE/RENOVATIE/MULTIFUNCTIONEEL GEBRUIK

❖
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Het kabinet werkt met de medeoverheden, corporaties,
netwerkbedrijven en andere stakeholders een
beleidsprogramma uit voor de verduurzaming van de
gebouwde omgeving.

ROADMAP AARDBEVINGEN (1)
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❖

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) krijgt in overleg met de
regio een wettelijk verankerde onafhankelijke positie. Onder
onafhankelijke publieke regie komt er een schadefonds.

❖

Met gemeenten, netbeheerders, corporaties, financiers en andere
betrokken partijen worden, onder regie van de NCG, afspraken
gemaakt over een programmatische aanpak ten aanzien van de
verduurzaming van de gebouwde omgeving en de herstel- en
versterkingsopgave.

❖

Er komt een met de regio afgestemd schadeprotocol waarmee
bewoners worden geholpen en waardoor zij geen last hebben van
strijd tussen publieke en private partijen.

ROADMAP AARDBEVINGEN (2)
❖

Met ingang van 2018 valt een jaarlijks bedrag ter grootte van 2½ %
van de aardgasbaten ten deel aan een fonds voor de regio,
hetgeen op dit moment neerkomt op 50 miljoen euro per jaar. De
provincie Groningen kan de nationale koploper worden bij de
energietransitie en als kenniscentrum op dit gebied functioneren.
Het fonds kan hierbij helpen.

❖

De herstel- en versterkingswerkzaamheden, waarvoor de NAM
financieel verantwoordelijk is, worden zo veel mogelijk
gecombineerd met werkzaamheden die gericht zijn op
verduurzaming van huizen en economische structuurversterking
waarvoor middelen in het fonds voor de regio bestemd zijn.

❖
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THEMA SAMENWERKEN VANUIT VERTROUWEN
❖ De Rijksoverheid betaalt altijd binnen 30 dagen en stimuleert
bedrijven en andere (semi-) overheden het betaalgedrag
overeenkomstig te verbeteren.

❖ Om regionale kansen te benutten sluit de Rijksoverheid “deals”
met decentrale overheden, waarin de partijen zich verplichten om
samen aan nieuwe oplossingen te werken.
❖ De overheid gaat zijn inkoopkracht beter benutten voor het
versnellen van duurzame transities, inschakelen van kwetsbare
groepen en om innovatief in te kopen.
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THEMA WET- EN REGELGEVING (AANBESTEDEN)
❖ Aanbesteden door de overheid moet toegankelijker worden voor
het MKB.
❖ Regeldruk en administratieve lasten worden beperkt,
bijvoorbeeld door de huidige bedrijfs-effectentoets uit te breiden
met een MKB-toets.
❖ De overheid gaat zijn inkoopkracht beter benutten voor het
versnellen van duurzame transities, inschakelen van kwetsbare
groepen en om innovatief in te kopen.
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THEMA WET- EN REGELGEVING (INNOVATIE)
❖ Wet- en regelgeving wordt gemoderniseerd zodat bedrijven met
hun diensten en producten beter kunnen inspelen op
maatschappelijke en technologische veranderingen.

❖ De mogelijkheden voor regionale en sectorale proefprojecten,
wettelijke experimenteerruimte, testlocaties (bijvoorbeeld voor
drones) en regelvrije zones worden vergroot. Daarbij gelden
minimumvereisten en passend toezicht.
❖ De overheid gaat als launching customer innovatie aanjagen door
meer gebruik te maken van de Small Business Innovation
Research regeling (SBIR), bijvoorbeeld vanuit Defensie en
Rijkswaterstaat.
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THEMA DIGITALISERING EN INFORMATISERING
❖ Om de (grens)barrières voor digitaal ondernemerschap weg te
nemen zal het kabinet zich in Europa inzetten om te komen tot
een Europese digitale markt.

❖ We investeren in onderzoek en innovatie, omdat we zien dat
Nederland alles in huis heeft om als beste oplossingen te vinden
voor digitalisering en globalisering.
❖ We kunnen sociaal, economisch en digitaal de Europese koploper
worden.
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THEMA HUMAN CAPITAL (1)
❖ 100 miljoen euro structureel voor landelijk dekkend aanbod en
versterking kwaliteit vmbo
❖ In het beroepsonderwijs krijgen vakmensen, techniek en ambacht
prioriteit, herwaardering en een nieuwe impuls. Het Techniekpact
en het Platform Bètatechniek worden voortgezet.

❖ In het hoger onderwijs 200 miljoen structureel tot 2020 voor
toegepast onderzoek en innovatie
❖ Differentiatie in lerarenopleidingen, waaronder vakgericht
lesgeven in het beroepsonderwijs
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THEMA HUMAN CAPITAL (2)
❖ Verbeteren van aansluiting leerroute beroepsonderwijs: vmbombo-hbo
❖ Mogelijkheid voor leerlingen mbo niveau 1n en 2 om vak
certificaten te ontvangen en later alsnog toe te werken naar een
officieel diploma

❖ Er worden eisen gesteld aan het regionaal
arbeidsmarktperspectief van beroepsopleidingen: deze moeten
goed aansluiten bij het beroepenveld
❖ Er komt een experiment voor vraagfinanciering in het mbo
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THEMA CIRCULAIR BOUWEN
❖ Als onderdeel van de klimaatopgave worden de afspraken uit het
rijksbrede programma circulaire economie en de transitieagenda’s
uit het Grondstoffenakkoord uitgevoerd. Daarbij legt het kabinet
een extra accent op ontwikkeling en verspreiding van kennis en
best practices.

❖ Het kabinet inventariseert tevens welke knelpunten in
regelgeving, toezicht en handhaving duurzame innovaties in de
weg staan en mogelijk opgelost kunnen worden.
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THEMA ONTWERPEN VANUIT EEN INTEGRALE VISIE
❖ Naast de reeds genoemde ambitie om tot bestuurlijke afspraken
te komen met provincies en gemeenten wordt voor stedelijke
regio’s de systematiek met citydeals, als onderdeel van de Agenda
Stad, voortgezet.
❖ Om een adequaat voorzieningenniveau op peil te houden geven
we ruimte aan experimenten in krimpregio’s, bijvoorbeeld voor
de clustering van de voorzieningen.

❖ In deze kabinetsperiode wordt in totaal 900 miljoen euro
gereserveerd voor de aanpak van regionale knelpunten,
waaronder nucleaire problematiek, ESTEC, Zeeland, Eindhoven,
Rotterdam-Zuid en de BES-eilanden.
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❖

