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Geachte mevrouw Ollongren, 
 

 

 
 

Vereniging Eigen Huis ontvangt klachten van leden die in de problemen zitten omdat 
de nutsvoorzieningen voor hun nieuwbouwwoning niet tijdig worden aangesloten. De 
oplevering wordt daardoor ernstig vertraagd, met alle gevolgen van dien. Denk aan 
tijdelijk geen woonruimte door de overdracht van de huidige woning, het langer 
doorlopen van dubbele lasten, afspraken met keuken- en vloerenleveranciers en 
stukadoors die niet door kunnen gaan, logistieke problemen met schoolgaande 
kinderen etc. Met deze brief verzoeken wij u om onderzoek te laten doen naar de 
oorzaken van vertragingen en zo mogelijk actie te ondernemen. 
 
Niet alleen bereiken ons klachten via leden, ook in de media zijn er de laatste tijd 
alarmerende berichten over de problemen rondom nutsaansluitingen1. Uit de 
mediaberichten ontstaat de indruk dat er een complexe wereld schuilgaat achter de 
aanleg van nutsvoorzieningen. De diverse bij de aansluiting betrokken partijen zouden 
niet goed met elkaar communiceren en de werkzaamheden niet goed met elkaar 
afstemmen. Daarnaast lijken piekmomenten in de oplevering (voor de bouwvak en 
kerstdagen) voor problemen te zorgen. Er zou een wirwar zijn van procedures en 
vergunningen, die vaak dubbelop en dus overbodig zijn.  
 
Er lijkt niet één schuldige partij aan te wijzen die de vertragingsproblemen moet 
oplossen. Maar uiteindelijk is de nieuwbouwkoper de dupe. Die kan nergens met zijn 
klacht terecht en kan niemand tot snelheid manen. De bouwtermijnen worden in 
contracten richting de consument over het algemeen zo ruim gesteld dat er niet snel 
sprake is van een bouwtijdoverschrijding. Nieuwbouwkopers kunnen daarom geen 
vergoeding claimen als de oplevering vertraging oploopt. 
                                                 
1 - Cobouw: “Nutsvoorzieningen vertragen nieuwe woningen: probleem wordt almaar groter” 
d.d. 24 oktober 2017. 
- Cobouw: “Vertraging nutsbedrijven bij de beesten af” d.d. 27 oktober 2017. 
- Radioprogramma Bouwmeesters van BNR d.d. 14 februari 2018. 
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Gezien het voorgaande menen wij dat er dringend behoefte is aan een nadere analyse: 
waar gaat het precies fout bij een vlotte aanleg van nutsvoorzieningen en wat kan er op 
korte en langere termijn worden verbeterd?  
 
Wij hopen van harte dat u bereid bent een dergelijke analyse te laten uitvoeren en op 
basis daarvan actie onderneemt  om deze voor huizenkopers problematische situatie 
een halt toe te roepen. Gezien de grote bouwopgaaf in de komende decennia lijkt daar 
nu alle reden voor te zijn. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Vereniging Eigen Huis  

 

 
 
 
 

 

dr. Rob J. Mulder 
directeur Kennis & Belangenbehartiging 

 

 


