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Welke nieuwe stappen kunnen we 
zetten naar een leefbaar, duurzaam 
en bereikbaar Nederland?

Maak in ieder bouw- en infraproject de 
klimaatadaptatie een integraal onderdeel 
van de plannen, door een opdracht aan de 
Deltacommissaris samen met de convenant 
partners klimaatadaptief bouwen.

Maak van duurzaamheid, circulariteit en 
digitalisering verplichte en zwaarwegende 
gunningscriteria in aanbestedingen en neem 
als overheid daarin het voortouw.

Er komt een nationaal isolatieprogramma op 
basis van een geavanceerde Rekenkern voor 
betrouwbaar advies in slimme stappen, een 
Renovatieversneller voor de particuliere sector 
om collectieve inkoopacties te faciliteren. 
En met een ‘nationaal programma hybride 
oplossingen’ kunnen we woningeigenaren 
stimuleren te besparen op gasgebruik.

De bouw is van belang voor de Nederlandse 
economie en arbeidsmarkt en de exportwaarde 
kan vergroot worden via innovatie en 
industrialisatie. Maak daarom van de bouw een 
topsector zodat schaal, innovatie en kosten-
daling gerealiseerd kunnen worden. 

Er komt een meerjarig nationaal programma 
met significant startkapitaal voor kennis-
ontwikkeling, innovatie-experimenten en 
opschalingsprojecten voor vervanging en 
renovatie van kunstwerken (een Delta aanpak).

Een zuivere gebouwgebonden financiering is 
noodzakelijk om meer particuliere woning-
eigenaren in staat te stellen hun woning te 
verduurzamen. En neem hierin als kabinet 
het voortouw.

Laten we alles ten aanzien van verduurzaming 
en nieuwbouw van de gebouwde omgeving en 
infrastructuur zo circulair mogelijk uitvoeren. 
Onderzoek het openstellen van de SDE voor 
opslag van CO

2
 in biobased materialen. 

Nationaal programma 
bruggen & sluizen

Klimaatadaptatie in ieder plan

Realiseer gebouwgebonden 
financiering

Zo circulair mogelijk bouwen 

Stimuleer ‘Aardgasvrij-ready’:
isolatie en hybride oplossingen

Voortaan duurzaam
aanbesteden

De landelijke regie rond de verduurzaming 
van alle Nederlandse woningen en gebouwen 
moet komen vanuit een exclusief toegewijde 
minister, die als portefeuille heeft: 
ruimtelijke ordening, verduurzaming en 
circulariteit binnen de gebouwde omgeving. 

Minister voor Bouw en 
Ruimtelijke Ordening

1.

4.2. 3.

Er komt een uitvoeringsprogramma met budget 
en mandaat voor implementatie van het 
Klimaatakkoord. In de uitvoering stellenzij de 
burger centraal. Dit programma bestaat uit 
markt, overheid en wetenschap en werkt samen 
op basis van gelijkwaardigheid. 

 

Regie in de uitvoering

Er komt een Nationaal Programma voor de 
gebouwde omgeving, waarin gemeenten, RES 
regio’s en het Rijk nauw samenwerken om de 
toekomstige energieinfrastructuur te realiseren. 
Dit doen zij in nauwe afstemming met het 
“Meerjaren-programma Infrastructuur  
Energie en Klimaat” (MIEK).        

 

Regie op het energiesysteem

Versterk het BTIC, De Bouwcampus en 
De Bouwcoalitie door een vernieuwend, 
integraal, en programmatisch innovatie- 
en opschalingsbeleid specifiek voor de 
bouw en infrastructuur dat langjarig 
van voldoende publieke en private 
middelen wordt voorzien.  
 

Investeer in innovatie6.

9. 10.

De overheid stimuleert de verduurzaming van 
grote aantallen woningen door inzet van 1/3 
van de “verhuurdersheffing” voor de corporatie-
sector. Ook voor particuliere woningeigenaren 
en particuliere verhuurders komt een subsidie 
op de onrendabele top.

Subsidie voor opschaling5.

Maak van de bouw een Topsector

Stimuleer koplopers: bevorder industrialisatie 
bij koplopers door het afspreken en garanderen 
van een minimum aantal te verduurzamen 
woningen en gebouwen per jaar tot 2050. 
Dit leidt tot constante volumes per jaar, een 
voorwaarde om grootschalig in innovatie te 
investeren..

Stimuleer koplopers

11. 12. 13.

Stimuleer jongeren en instromers om voor het
techniekonderwijs te kiezen door lagere rentes 
te bieden bij aflossing van de studieschuld of 
een korting te geven op het collegegeld. 
En stimuleer de publiek-private samenwerking 
tussen bedrijfsleven en onderwijs.

Meer instroom van vakmensen
in de bouw- en technieksector16.

Los het woningtekort integraal op. Gebruik de 
handleiding “Wat wij willen is nog nooit gedaan” 
als uitgangspunt voor een plan waar die 1 .7 
miljoen woningen voor 2050 gebouwd moeten 
worden. En bekijk direct hoe we bestaande en 
nieuwe infrastructuur zoals OV, wegen, glasvezel
en energie daarop aansluiten.

Integrale oplossing woningnood14.

De renovatie van schoolgebouwen vraagt 
om een gebundelde aanpak en financiering. 
Gebruik hiervoor de door De Bouwagenda 
ontwikkelde Renovatieversneller Scholen.

Start Renovatieversneller 
Scholen

15.

7.

8.

De Bouwagenda biedt met deze aanbevelingen aan een nieuw kabinet haar kennis, kunde en 
creativiteit aan bij het oplossen van de grote vraagstukken waarvoor we de komende jaren 
gesteld worden, zoals de energietransitie, de verduurzamingsopgave van gebouwen en 
infrastructuur, de circulaire bouweconomie, ruimtelijke gevolgen van klimaatadaptatie, de 
keuzen voor een toekomstbestendig energiesysteem en innovatie. Dit alles om de Klimaat-
doelen die gesteld zijn voor 2050 in de gebouwde omgeving te halen.

16 prikkelende adviezen op basis van 4 jaar Bouwagenda


