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Ruimte voor de burger 
 

 
Vijf voorstellen om vóór 15 maart Ja tegen te zeggen. Of Nee.  
Dat is dan wel zo duidelijk.  
 
Terwijl 15 maart steeds dichterbij komt, zoeken politici koortsachtig naar manieren om de aarzelende kiezers te bereiken. Ironisch genoeg 
hebben zij een blinde vlek voor één groep die toevallig ook nog eens de grootste is: die van de woningzoekenden en woningbezitters. Die 
hebben verschillende belangen, uiteenlopende wensen en originele ideeën. Daarom verlangen zij allemaal maatwerk. Maar waar komt de 
overheid mee? Met regels die voor iedereen gelden en waar niemand écht gelukkig van wordt.  
 

Zou het niet veel beter zijn om juist de diverse behoeftes van de woningzoekenden en huiseigenaren als uitgangspunt te nemen? Om ruimte te 
maken voor kleinschalige oplossingen, waarbij de bewoners zelf het voortouw nemen? Dat is toch geheel in de sfeer van de 
participatiemaatschappij?  
Dat betekent niet dat de landelijke overheid aan de zijlijn kan gaan staan. Integendeel. Die moet de spelregels invoeren en iedereen terugfluiten 
die zich daar niet aan houdt. Het doel? Meer woningen, energiezuiniger huizen, maar minder drempels op de woningmarkt. En omdat je niet 
alleen in een huis woont, maar ook in een wijk: meer zeggenschap voor de bewoners over hoe hun eigen leefomgeving wordt ingericht. 
 
Daarom hierbij vijf voorstellen aan de politieke partijen die met elkaar wedijveren om onze stem. Vijf vragen uit de categorie ‘Ja of Nee’. 
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Roep halt toe aan 

de woningnood 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja of nee? 
De woningnood is terug van nooit helemaal weggeweest. Sinds 2013 neemt 
die in rap tempo toe. De woningbouw blijft ver achter bij de vraag. Vooral in 
de grote steden is de situatie nu nijpend. Het resultaat? Stijgende 
huizenprijzen in de koopsector, steeds hogere huren en langere wachtlijsten 
voor sociale woningen. En de starters? Die blijven in de kou staan. 
Gemeenten, provincies en bouwers lukt het niet om daar wat aan te doen, 
verstrikt als zij zijn in langdurige processen en het probleem van minder 
menskracht. De voorkeur voor ‘inbreiden’ boven ‘uitbreiden’ helpt ook niet 
mee. Binnen de bebouwde kom is bouwgrond duur en beperkt beschikbaar. 
Dat leidt ertoe dat te weinig wordt bijgebouwd binnen stedelijk gebied, terwijl 
gebieden daarbuiten buiten schot blijven.  

 
En dus? 
De Rijksoverheid moet de regie weer naar zich toe trekken en de 
gemeenten opdragen om extra te bouwen. De uitgangspunten:  

 Bescherm waardevolle natuur, maar bouw waar nodig in het 
buitengebied 

 Kies de verschillende wensen en behoeften van de (toekomstige) 
bewoners als vertrekpunt. Jongeren of ouderen, alleenstaanden of 
gezinnen; ze hebben allemaal specifieke voorkeuren. Kom daaraan 
tegemoet! 

 Zorg ervoor dat nieuwbouwhuizen kwalitatief goed zijn en volgens 
afspraak worden gebouwd. Huizenkopers moeten bouwers makkelijker 
aansprakelijk kunnen stellen voor gebreken aan hun woning. En er is 
onafhankelijke toetsing nodig als het huis wordt opgeleverd. 
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Verlaag de 

drempels op de 

woningmarkt 
 

 

 

 

 

 

Ja of nee? 
Niemand wil terug naar de tijd waarin iedereen onbekommerd kon lenen en 
aflossen een zorg was voor later. Maar waarom doorslaan naar het andere 
uiterste? Het is begrijpelijk dat de overheid strikte criteria voorschrijft voor 
het verstrekken van een hypotheek, maar sommige eisen zijn overdreven 
zwaar. De koper wordt in feite in een te strak financieel korset gehesen.  
Nu de rente nog zo laag is, is dat nog niet zo erg. Maar zeker is wel dat de 
rente eens weer gaat stijgen. En wat dan? Dan wordt dat korset nog eens 
aangesnoerd. Wie zijn rente herziet, krijgt dan te maken met fors zwaardere 
lasten. En voor wie nog geen hypotheek heeft, wordt het nog lastiger om die 
te bemachtigen.  
Vooral starters zijn dan de dupe. Aan de ene kant moeten zij meer lenen 
omdat de huizenprijzen stijgen. Aan de andere kant moeten zij meer eigen 
geld meenemen omdat zij alle bijkomende kosten uit eigen zak moeten 
betalen. De mensen met een middeninkomen vallen tussen wal en schip. 
Terwijl zij een koopwoning net niet gefinancierd krijgen, verdienen ze weer 
te veel voor een sociale huurwoning. De betaalbare vrije huur dan? Nee, dat 
segment is zo klein dat dit geen reëel alternatief is. 

 
En dus?  
De Rijksoverheid moet de huizenkoper wat meer lucht geven binnen de 
grenzen van veilig en verantwoord lenen. De uitgangspunten: 

 Nieuwe eigenaren moeten de volledige koopsom kunnen blijven lenen.  

 De hypotheekrenteaftrek mag niet sneller dan met 0,5%-punt per jaar  
- het huidige percentage - worden afgebouwd.  

 De verplichte aflossing voor nieuw af te sluiten hypotheken wordt 
verlaagd van 100% naar 50%.  

 Er moet meer maatwerk komen in de hypotheekverstrekking, waarbij 
beter wordt gelet op wie de nieuwe kopers zijn en welke vooruitzichten zij 
hebben. Een vast contract is niet meer zaligmakend. Kijk ook naar 
leeftijd, opleiding, werkervaring en inzetbaarheid. Maatwerk houdt verder 
in dat ouderen die aanpassingen in huis willen laten aanbrengen, 
daarvoor de overwaarde van hun woning moeten kunnen gebruiken.  

 Zolang het woningaanbod te klein is en de prijzen zo hoog zijn, moeten 
starters financieel ondersteund worden.  
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Tijd voor een 

eerlijke en 

kansrijke energie-

transitie 
 

 

 

Ja of nee? 
Het kan niemand zijn ontgaan. Het gebruik van fossiele brandstoffen als olie 
en gas moeten we afbouwen. Energie van zon en wind is de toekomst. 
Deze transitie is nu in volle gang en huiseigenaren zijn bij uitstek geschikt 
om daar een bijdrage aan te leveren. Maar hoe dan? Door hen onevenredig 
zware (energie)belastingen op te leggen? Of regelingen te maken waarvan 
de voorwaarden niet duidelijk zijn en waar de potjes bovendien te snel van 
leeg zijn? Dat is de huidige praktijk, maar dus niet de manier. Wij zien voor 
de overheid een veel positievere rol weggelegd: Neem bewoners mee in de 
energietransitie, moedig bewoners aan zelf initiatieven te nemen en help ze 
deze te realiseren. Zonnepanelen op het dak? Een warmtepomp? Op eigen 
houtje of samen met anderen? Er leven tal van vragen, maar de wil is er en 
daar moet de overheid bij aansluiten. Verleid de huiseigenaar! Sluit aan op 
natuurlijke momenten zoals verbouwen of verhuizen. Laat hem zien wat hij 
kan doen en daar bovendien financieel wijzer van kan worden. Als hem dan 
ook nog organisatorisch gedoe en papierwerk bespaard blijft, komt de 
energietransitie in een hogere versnelling.  

 
En dus? 
Sluit aan op drijfveren, tempo en mogelijkheden van de burgers. Haal een 
streep door al die tijdelijke en fragmentarische regelingen; stop met dat 
gefriemel. Dat is heel onoverzichtelijk en daarom een bijna onoverkomelijke 
drempel. Terwijl de landelijke overheid voorwaarden schept en toezicht 
houdt, biedt de gemeente maatwerk. De uitgangspunten: 

 Betrek bewoners bij het lokale energiebeleid. 

 Adviseer over de meest aantrekkelijke mix van maatregelen. 

 Maak het de bewoners zo gemakkelijk mogelijk. 

 Maak geld vrij voor stimulerende maatregelen voor bewoners in één alles 
omvattende regeling. Iedereen moet daar een beroep op kunnen doen 
zonder er meteen een studie van te moeten maken.  
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Bewoners krijgen 

het voortouw bij 

veranderingen in 

de wijk 
 

 

 

Ja of nee? 
De aanleg van een nieuwe weg, een hoogspanningsmast of de bouw van 
een windmolen: de woonomgeving kan op allerlei manieren veranderen. En 
niet altijd ten goede. In de nieuwe Omgevingswet staat waar bouwers, 
projectontwikkelaars en gemeenten zich aan moeten houden. En bewoners 
van de wijk? Hebben zij de hoofdrol? Nee, hun positie is niet stevig 
verankerd in de wet. Daarom komt het nog te vaak voor dat zij worden 
geconfronteerd met besluiten waar zij niet vooraf van op de hoogte waren 
gesteld, laat staan dat zij de gelegenheid kregen om daarover mee te 
praten.  

 
En dus? 
De positie van de bewoners moet in de wet verankerd en versterkt worden. 
De uitgangspunten: 

 Bij veranderingen in de woonomgeving (aanleg van wegen, 
hoogspanningskabels, zendmasten etc.) moeten de gevolgen voor 
omwonenden in kaart worden gebracht. Naast een Milieu Effect 
Rapportage wordt een Bewoners Effect Rapportage verplicht. 

 De waarborgen worden op Rijksniveau vastgelegd. Want zodra de 
belangen van de bewoners op landelijk niveau gewaarborgd worden, 
kunnen zowel het Rijk als gemeenten daar niet langer omheen. 
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Solidair met 

Groningen 

 
 

 

 

 

 

 

Ja of nee? 
In Groningen zien we wat er kan gebeuren als de overheid zich 
terughoudend opstelt en de bewoners een speelbal worden van 
commerciële belangen, zoals die van de NAM. Het belang van bewoners is 
daaraan ondergeschikt gemaakt; een onrecht waar nu eindelijk oog voor lijkt 
te zijn. Intussen heeft de afhandeling van de schade door de gaswinning  
- tergend langzaam en nog onzorgvuldig ook - het leven in Groningen 
ontwricht. In september 2015 zag 38% van de ondervraagde leden in het 
gebied de toekomst negatief of zeer negatief in, in het najaar van 2016 was 
dat 76%!  

 
En dus? 
De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor de gevolgen van gaswinning en 
moet vanuit dat besef handelen. Zij moet er alles aan doen om de 
Groningers in staat te stellen hun leven weer op te pakken. De 
uitgangspunten:  

 Groningers moeten ruimhartig en binnen een fatsoenlijke termijn worden 
gecompenseerd voor schade die zij ondervinden door de gaswinning. 
Het proces moet worden omgekeerd: eerst de schade compenseren, 
daarna de financiële afwikkeling regelen. Gedupeerden moeten 
maximaal profiteren van de mogelijkheden die de ‘omkering van de 
bewijslast’ biedt.  

 Er moet een nieuw schadeprotocol komen dat door een onafhankelijke 
commissie wordt opgesteld. Zonder tussenkomst van de NAM dus!  

 Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Groningers hebben te lang in 
onveilige huizen gewoond. Nog steeds moeten woningen in het 
gaswinningsgebied op grote schaal aardbevingsbestendig gemaakt 
worden. Het tempo waarin en de schaal waarop dit gebeurt moet hoger. 

 
 
 


