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Politiek blij met herstelplan
Thomas van Belzen

Den Haag - Politiek Den Haag
is blij dat de bouwsector met
een plan is gekomen voor de
woningmarkt. “Dit is goed en
noodzakelijk”, klinkt het op
het Binnenhof.

Vijftien brancheorganisaties en een
hoogleraar lanceerden woensdag
een plan om de woningmarkt op
korte termijn aan te jagen. Wat er
mee gaat gebeuren is nog onduide
lijk, maar de eerste reacties van poli
tici zijn louter positief.
PvdAer jacques Monasch: “Ik denk
dat het goed is dat de bouw de han
den ineengeslagen heeft. Zelfs rot de
verkiezingen aan toe hoorde ik ver
schillende geluiden uit de sector.”
Monasch kan zich voor een groot
deel vinden in de plannen die vooral
gericht zijn op de nieuwbouw. “Veel
daarvan komen aan bod in ons ver
kiezingsprogramma. Ik deel vooral
de wens om de positie van starters
op de woningmarkt te versterken.”
Ook VVD’er Betty de Boer spreektvan
een goed initiatief. “Als bouw moet
je een vuist maken. Zolang iedereen
blijft preken voor eigen parochie is
het ‘verdeel en heers’. Voor de poli
tiek is het veel lastiger om zo’n breed
gedragen plan afte wijzen.”
SP’er Paulus jansen sluit zich daarbij
aan. “De nieuwe regering moet iets
doen. Ze kan zich niet permitteren
om de bouwsector aan zijn lot over te
laten.”
> PAGINA3: VERVOLG
> PAGINA 15: COMMENTAAR

DAGBLAD VOOR DE BOUW

Vrijdag 28. september 2012 / nummer 168 T______
l56ste jaargarig Hoofdredacteur Rogier Rijkers Uitgever Sdu Postbus 49 2501 CA Deit Haag T 0703789911. E cobouw@sdu ni www cobou n’

(67 BOUWBERICHTEN 14 AANBESTEDINGEN .,

F.
k

w

Henk Klein Poelhuis

Dit zijnde ondertekenaars van het Nationaal Stimule
ringsakkoord voor de Woningmarkt. De meesten van

hen noemen deze samenwerking historisch” gezien het
aantal deelnemers. Opvallend is verder dat werkgevers
en werknemers samen optrekken. Het feit dat Bouwend

Nederland en de Aannemersfederatie Nederland de
handen ineenslaan mag ook uniek worden genoemd.

De aanjagers van deze ‘supercoalitie’ weerspreken dat
deze vooralsnog eenmalige samenwerking moeilijk tot - -

stand is gekomen. Ja, er is een compromis gesloten,
maar nee, niemand leverde grote offers. Gert Smit
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Thomas van Belzen
Den Haag - Zestien personen, zestien
meningen. Toch is het de bouwsector
gelukt om met één mond te spreken.
Alle betrokken partijen zijn daar best
trots op. “Samsom en Rutte kunnen
hier niet onderuit.”

Je kunt lobbyen vergelijken met roei
en. Als een van de roeiers zijn peddel
verkeerd in het water steekt, komt de
boot niet vooruit. En voor je het
weet, verzuipt iedereen.
De ochtend nadat de supercoalitie
zijn plan presenteerde, zijn de mees
te betrokken goed bereikbaar. “Of ik
al gebeld ben door Samsom of Rutte?
Niet dat ik weet, maar het kan zijn
dat ze mijn secretaresse aan de lijn
kregen. Ik was laat op kantoor”, rea
geert Henk Klein Poelhuis.
De voorzitter van de Aannemersfede
ratie Nederland is blij dat de bouw
met een gezicht naar buiten treedt.
“Ik hoop dat we die eensgezindheid
kunnen blijven uitstralen.”
Wienke Bodewes, voorzitter van de
Neprom (projectontwikkelaars)
spreekt van een historische samen
werking. “Ik hoop dat dit meer gaat
gebeuren. We moeten niet blijven
hangen in elkaars verschillen. Nu
Samsom en Rutte nog, Ik heb daar
vertrouwen in.”
Fred Schoorl, directeur van de Bond
van Nederlandse Architecten verge
lijkt het aangeboden plan als een
soort accupunctuur van de woning
markt. De architecten noemt hij de
neuronen van de samenleving. ‘Het
is helder dat dit nodig was.” Samen
optrekken is mooi, maar betekent
zeker niet het einde van de BNA ver
zekert Schoorl. “Bij het voetbal Icun
je de doelman of de spits ook niet
mi ssen.”

Het was zeker niet eenvoudig om op
een lijn te komen, zegt Charley Ram
das, vicevoorzitter van FNV Bouw.
“Maar omdat de nood zo hoog is,
lukt dat wel sneller. We hebben bo
vendien allemaal een gedeeld be
lang.”
Gijs Lokhorst, bestuurder van CNV
Vakmensen aarzelde geen moment
om zich aan te sluiten bij de superco
alitie. “Ik juich dit initiatief toe. Ik
ben blij dat de verschillende partij
en elkaar nu gevonden hebben. Dat
heeft te lang geduurd.”

Bouwlied
Een voor allen, allen voor één. We are
the bouw. Tijd voor een bouwlied?
Ruud Maas, voorzitter van de Fosag
Noa, gelooft daar niet zo in. “Als het
zou werken, ben ik de eerste die
meezingt, maar ik heb daar mijn
twijfels over.” De supercoalitie was
volgens hem nodig. “Daarmee voor
komen we dat iedereen zijn eigen
spel speelt.”
Blij is ook Peter Fraanje, directeur
van de NVTB (toeleveranciers). “Dit is
een antwoord op de terechte kritiek
dat de bouwlobby versnipperd is. Ik
word nog blijer als de politiek nu
ook begrijpt dat er iets moet gebeu
ren.”

Gert Smit, voorzitter van de Konink
lijke Hibin (handelaren) zegt dat het
gepresenteerde plan “zeker” Sam-
som- en Rutteproof is. “Bij succes is
deze samenwerking voor herhaling
vatbaar.”
Sprongen de belangenbehartigers
over hun eigen schaduw? Frank van
Blokland, directeur van de IVBN (in
stitutionele beleggers) is allergisch
voor dat gezegde. “Dat is zo’n mode
woord. Lucicy Luck schiet sneller dan
zijn eigen schaduw, dat is op zich al
best bijzonder.”
Een gevoel van trots overheerst voor
al bij Nico Rietdijk, directeur van de
NVB (bouwende ontwikkelaars). “Ik
ben ongelofelijk blij dat dit uiteinde
lijk gelukt is. We staan schouder aan
schouder. Ik werk al sinds 1979 in de
bouw. Dit heb ik nog niet eerder zo
meegemaalct.”
Ilse Kaansdorp, directeur van Vast
goedmanagement Nederland, be
schouwt het ‘superplan’ als een be
langrijkste eerste stap. “De
problemen liggen dieper.”
Elco Brinkman denkt dat het plan
hoge ogen kan gooien bij het nieuwe
kabinet. Hij noemt het realistisch en
relatief eenvoudig uitvoerbaar. “Het
is geen kwestie van grof geld over de
toonbank zetten. Niemand kan hier

ook van zeggen dat dit partijpolitiek
is ingestoken.” De voorzitter van
Bouwend Nederland zegt dat er heel
lang geïnvesteerd is om met zo’n
breed front te lcomen. Samen optrek
ken is volgens de Brinkman “de nieu
we werkelijkheid”. “Ik mag toch uit
ervaring spreken. Bij de informateur
krijg je toch de vraag, wat zou u doen
als u in het kabinet zat. Verschillen
de meningen werken dan niet. Als
het kabinet er is zullen we zeker
langs deze lijn blijven opereren.”

Van een onzer verslaggevers
Den Haag - Het Nationale Stimule
ringspakket voor de Woningmarkt
bestaat uit zes maatregelen voor de
korte termijn. Die moeten er voor
zorgen dat de woningmarkt uit het
slop wordt gehaald.

• Normaliseer de financierings
mogelijkheden van huizenkopers.
De politiek moet er bij de AFM op
aandringen banken meer ruimte te
bieden om maatwerk te leveren.
• Verbeterde condities waaronder
hypotheken verstrekt worden.
De hypotheekrente die banken reke
nen, is te hoog. De politiek kan rege
len dat hypotheekverstrekking via
ander kanalen tegen concurrerende
tarieven aangejaagd wordt. Te den
ken valt aan het Deense model en
aan een grotere inbreng van pensi
oenfondsen.
• Lever een bijdrage aan
startersleningen.
Het Rijk kan de komende drie jaar
het Stimuleringsfonds voor de Volks
huisvesting jaarlijks aanvullen met
40 miljoen euro. Daardoor kan het
aantal startersleningen verdubbe
len naar 8000 per jaar.
• Kom doorstromers tegemoet
die hun restschuld moeten
financieren.
De rente op de restschuld is nu niet
fiscaal aftrekbaar. Maak die schuld
wel aftrekbaar en breng die onder de
Nationale Hypotheekgarantie.

Stimuleer innovaties in
energiezuinige woningen.
Geef een energiepremie voor de (ver)
bouw van zeer energiezuinige wo
ningen.
• Verlaagde btw op grond
De btw op bouwgrond moet naar 6
procent.

Correctie
In het artikel over het lekbij de
Vijzelgracht inAmsterdam in
Cobouw van 26september is een
storende fout geslopen. De kop
boven het verhaal stelt dat de
tunnelboormachine lekte. Dat was
niet het geval. Zoals uit het artikel
zelfbleek, was de aansluiting tussen
de druktrommel STS en de diepwand
van het station niet goed. Daardoor
stroomden honderden kuubs
boorspoeling het station in.
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Zes maatregelen
voor stimulering
op korte termijn
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Politieke steun nodig als smeerolie
Ferry Heijbrock Het mag dan ook geen verwonde- trekken. De totale hypotheekschuld Terecht constateren de organisa
Den Haag - Vooral politieke steun ring wekken dat juist op die punten bedroeg eind 2011 bijna 670 miljard ties dan ook dat het probleem
en een klein beetje geld kunnen de door de organisaties politieke actie euro. De waarde die daartegenover vooral ligt bij de banlcen die doör
smeerolie zijn die de woningbouw- wordt gevraagd. Zo vragen zij de staat is bijna 1,4 biljoen. de strengere kapitaalseisen in de
sector weer van het slot kunnen politielc om iets te doen aan het Nederland kent verder hypotheken knel komen met hun hoge
krijgen. Dat is wat 15 organisaties doorgeschoten toezicht van de met spaarvormen. In totaal hebben hypotheekportefeuilles. Dat
dan ook vragen. Autoriteit Financiële Markten Nederlandse huishoudens spaarte- gevoegd bij de voorgenomen

waardoor banken superstreng zijn goeden ter grootte van 332 miljard beperlcing van de zogenoemde
Geen bakken met geld dat de bij hypotheekverstrekkingen. Die euro, bijna de helft van de uitstaan- ban to value naar 100 procent van
overheid toch niet beschikbaar strengheid is mede ingegeven door de hypotheekschuld. Macro-econo- de woningwaarde, is de belang-
heeft, maar de politieke wil om de het Amerikaanse fenomeen van de misch is er dus weinig aan de hand. rijkste oorzaak dat starters geen
woningmarkt te steunen, Ican subprimehypotheken, de aanlei- Ook op microniveau valt het mee. woning kunnen kopen. Daar helpt
relcenen op de dankbaarheid van ding van de financiële crisis. Het aandeel wanbetalers in ons land zelfs een verhoging van belasting-
de woning(bouw)sector. Die zit Nederland wordt wat dit betreft is internationaal gezien laag. vrije schenkingen voor de
volledig in de klem door een scala gezien als risicoland vanwege de Dankzij de Nationale 1-lypotheekga- aanschaf van een woning niet
aan politielce en financiële torenhoge hypotheekschuld. Wie de rantie heeft ons land ook nog eens aan. De politiek kan daar, zonder
maatregelen die herstel danig in cijfers nuchter bekijkt, kan echter een stroppenpot die de risico’s voor dat het geld kost, het nodige aan
de weg blijven zitten. ook een heel andere conclusie de


