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VOORWOORD

Regels zijn voor sommige partijen in en rond de bouw een bron van ergernis. Doorgaans zijn er twee manieren waarop die 

ergernis veroorzaakt wordt: de complexiteit van de regels maakt het lastig om snel aan ‘de voorwaarden’ te voldoen, de 

beoogde doelen van de regelgeving worden niet onderschreven. In veel gevallen is er sprake van een combinatie van beide 

oorzaken, dan is de interpretatie van beleid en regels – bewust of onbewust – niet helemaal in lijn met de doelstellingen en 

ontstaat er een situatie waarin ‘de geest van de wet’ en de ‘lezing van de regels’ een grijs gebied vormen. 

Veel van de bestaande wet en regelgeving is het resultaat van decennia van beleidsontwikkeling, gecombineerd met juri-

disch en politiek getouwtrek. Enerzijds proberen beleidsmakers in te grijpen als beleid niet tot het gewenste resultaat leidt, 

anderzijds proberen partijen wiens (commerciële) belangen onder druk kunnen komen te staan de stemming en regels naar 

hun  hand te zetten. Uiteraard zijn er, juist als gevolg van deze evolutie, ook situaties waarin specifieke wetten en regels par-

tijen er van weerhouden de doelen van beleid te verwezenlijken. Momenteel wordt er met de invoering van de Omgevingswet 

een poging gedaan om de complexiteit en tegenstrijdigheden in de bestaande wet- en regelgeving te reduceren.

Een kenmerkend voorbeeld van het grijze gebied in beleid en regelgeving kunnen we aan de actuele praktijk ontlenen. De 

woningnood is voor de betrokken actoren (overheden, woningzoekenden, bouwers, etc.) een reden om actief te worden. Het 

woonbeleid is erop gericht de zeer complexe situatie binnen de woonsector, maar ook van de woon- en bouwsector binnen een 

ecologisch en maatschappelijk kader, te sturen. Daarvoor moet heel uitgebreid in beeld worden gebracht wat die situaties is, 

welke mogelijkheden er zijn en wat daarvan vervolgens weer de gevolgen zijn. In de communicatie is de woningnood al snel 

teruggebracht tot een nieuwbouwopgave die enkel in aantal woningen wordt uitgedrukt. Veel belanghebbende gebruiken het 

‘moeilijk kunnen halen van een aantal nieuwbouwwoningen’ als argument om beleid en regelgeving die hen verhindert maxi-

maal te produceren te bekritiseren. Daarmee reduceren ze zowel de problematiek in de woonsector als de problemen van de 

bouw- en installatiesector in een breder perspectief door de aandacht te verschuiven naar productiecijfers. 

In dit rapport Beleid en regelgeving in Beeld richten we ons op hetgeen met beleid en regels beoogd wordt. Dan doen we 

door zoveel als mogelijk de rode draad op te zoeken en uit te lichten, door de redenen van het tot stand komen van beleid 

erbij te betrekken en de onderlinge samenhang van wetten en regels op verschillende niveaus te behandelen. 

Aan de andere kant proberen we een zo goed mogelijk overzicht te geven van actuele of veranderende regels en op wie 

deze betrekking hebben. Dat doen we middels een interactief overzicht dat los van deze rapportage te gebruiken is. 

We hopen met dit rapport duidelijk te krijgen wat de grote lijnen in beleid en regelgeving zijn en worden, welke factoren daarin 

van belang zijn en wat ‘de geest van de wet’ is. Eveneens hopen we de samenhang tussen verschillende facetten van beleid 

en regelgeving inzichtelijk te maken: wat heeft de energietransitie op Europees niveau te maken met de regionale visies in 

gebiedsontwikkeling of het gebruik van materiaal? We wensen je veel leesplezier.

Boudewijn Goedhart,

Directeur BouwKennis



BOUWKENNIS BELEID EN REGELGEVING IN BEELD 2022

COLOFON
Uitgever

BouwKennis BV

Max Euwelaan 51

3062 MA  ROTTERDAM

T 010-2066996

E info@bouwkennis.nl

www.BouwKennis.nl

Uitgever/directeur

Boudewijn Goedhart

Verkoop

Maurice van Dijk

Janneke Filius

Jacco Ridderhof

Daan Koekebacker

Daniëlle Bakx

T 010-2066996

Marketing

Carola Heijden

Marlies Davids

Redactie

Guido van Beek

Fleur Hanse

Marc van Wijk

Vormgeving

Shirrin Vonk

Inlichtingen

T 010-2066996

E info@BouwKennis.nl

Prijzen

Losse nummers € 1.500 

Bestellingen

info@BouwKennis.nl

© Niets uit deze uitgave mag 

zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de uitgever worden 

verveelvoudigd of gedupliceerd.

INHOUDSOPGAVE

2 Voorwoord

5 Managementsamenvatting

7 Hoofdlijnen in perspectief

7 Hoofdlijnen in ontwikkeling van beleid

7  - Geopolitieke energie en grondstoffen

8  - Verduurzaming als opgave

8  - Maatschappelijke organisatie

9  - Losse en ondersteunende wetgeving

10 Verduurzaming

10 Kernzaken verduurzaming

10 Internationale afspraken en initiatieven

10  - Klimaatconferenties

10  - Huidig(e) beleid, wetten en programma’s

11  - EU green deal

11  - Europese klimaatwet

11  - Fit-for-55-pakket

12  - Relevant voor gebouwde omgeving

14  - Relatie met Nederlands Klimaatakkoord en 

    klimaatbeleid

14  - Renovation wave

15  - Energy Performance of Buildings Directive

15  - Routekaart publieke gebouwen

16 Nationale (klimaat)doelen

17  - Tijdlijn maatregelen/wetgeving

17  - Freeridergedrag

17  - Eisen gebouwde omgeving

27  - Invloed bouwproces

29 Omgevingswet

30  - Nationale omgevingsvisie

34  - Aspecten van bouwregelgeving

35 Sectoren

35 Woonsector

37 Budgetsector

38 Marktsector


