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Nota bij antwoorden Kamervragen bij bericht 'Zonder 

ingrijpen valt nieuwbouw terug naar 45.000 woningen per 

jaar' 

Aanleiding 

Op 4 november 2022 zijn schriftelijke vragen gesteld door de leden de Groot en 

Minhas (beiden VVD) over het bericht 'Zonder ingrijpen valt nieuwbouw terug 

naar 45.000 woningen per jaar' in de Cobouw van 31 oktober 2022. De vragen 

dienen uiterlijk 25 november beantwoord te zijn. De verlengde deadline voor de 

beantwoording van deze Kamervraag is 16 december 2022.  

Geadviseerd besluit 

Graag bijgevoegde beantwoording ondertekenen en laten verzenden. 

Kern 

• U wordt gevraagd of u bekend bent met het artikel en of u het eens bent 

met de conclusie van het artikel dat de jaarlijkse woningbouw kans maakt 

om terug te vallen tot 45.000 woningen per jaar als we door blijven gaan 

met de huidige aanpak. Ook wordt u gevraagd of u het eens bent met een 

van de in het artikel genoemde oorzaken hiervoor, namelijk het besluit 

van 10 jaar geleden om te stoppen met het ontwikkelen van grote 

woningbouwlocaties.  

 

• In de beantwoording wordt benoemd dat u het niet eens bent met de 

conclusie van het artikel. Er wordt gewerkt aan het wegnemen van de 

belemmeringen die een rol spelen bij de realisatie van 

nieuwbouwwoningen. Deze belemmeringen heeft u geadresseerd in het 

programma Woningbouw. Ook noemt u dat het ontwikkelen van grote 

woningbouwlocaties ook van belang zijn om woningbouwlocaties te 

ontwikkelen. U houdt dus ook bezig met het ontwikkelen van die grote 

woningbouwlocaties.   

 

• Daarnaast stellen leden De Groot en Minhas u vragen over binnenstedelijk 

bouwen, uitstel van de start van bouwprojecten die onherroepelijk zijn 

vergund, het verstrekken van subsidies en/of het investeren in 

woningbouwprojecten, het instrument nota ruimtelijke ordening en de 

Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX). 

 

- Een deel van de vragen is al eerder beantwoord in de Kamerbrief van 8 

november over de antwoorden op de Kamervragen van het lid de Groot 

(VVD) over het bericht ’Straatje erbij in elk dorp oplossing woningcrisis’. U 



 

 

 Pagina 2 van 2 

Onze referentie 

2022-0000673298 
 

Datum 

8 december 2022 

verwijst daarom deels naar die antwoorden. Daarnaast benoemt u in de 

beantwoording van de vragen dat u zeker bereid bent en dat u een traject 

bent gestart om de Nationale Omgevingsvisie te actualiseren en aan te 

scherpen.  

Toelichting 

Niet van toepassing 

 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

Niet van toepassing 
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