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Geachte leden van het Kabinet, 

 

 

 
 

 

Door de uitspraak van de Raad van State d.d. 29 mei jl. over het Programma Aanpak 

Stikstof zijn veel projecten, ook in de woningbouw, stilgelegd. De woningnood is hoog 

en daarom heeft de minister van BZK zich met andere partijen gecommitteerd aan de 

bouw van jaarlijks 75.000 nieuwe woningen. Dat is noodzakelijk maar al moeilijk 

genoeg onder andere door een tekort aan bouwpersoneel, hoge materiaalkosten en 

hoge ambities op het gebied van duurzaamheid. Door de stikstofuitspraak komt het 

halen van dit doel echter onder zeer grote druk te staan. 

 

Veel partijen dragen mogelijke oplossingen aan, zoals de brancheorganisaties in de 

bouw en andere partijen bij brief van 16 oktober jl. Zonder de verscheidene 

oplossingen te kunnen beoordelen op al hun technische en juridische merites, hecht de 

vereniging eraan om net als de andere partijen bij u te onderstrepen dat een snelle 

doorbraak van de impasse hoogst noodzakelijk is.  

 

Er moet een robuuste oplossing komen die niet direct sneuvelt als daartegen een 

juridische procedure wordt aangespannen. Van het grootste belang is dat het een 

oplossing is die, met inachtneming van randvoorwaarden op het gebied van 

natuurbescherming, ervoor zorgt dat er voldoende woningen worden bijgebouwd om 

de woningnood in Nederland in te lopen. 

 

Overigens lijkt in het mediageweld over de stikstofuitspraak de problematiek met 

betrekking tot PFAS, een verzamelnaam voor moeilijk afbreekbare chemische stoffen 

in de bodem, onder te sneeuwen. Maar ook die problematiek dreigt grote gevolgen te 

gaan hebben voor onder andere de woningbouwproductie. Vanwege een striktere 

normering sinds juli van dit jaar voor de aanwezigheid PFAS in grond, staan vele 

honderden bedrijven in de woning-, weg- en waterbouw op omvallen, blijkt uit een 

rondgang van het dagblad Trouw (publicatie d.d. 13 oktober jl.).  
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Het behoeft geen betoog dat ook hiervoor een snelle en robuuste oplossing dient te 

worden gevonden die er, wederom met in achtneming van eerder genoemde 

randvoorwaarden, voor zorgt dat de noodzakelijke terugdringing van het woningtekort 

door middel van woningbouw met kracht ter hand kan worden genomen. 

 
 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging Eigen Huis  

 

 

 

dr. Rob J. Mulder 

directeur Kennis & Belangenbehartiging 

 

 


