
 

 

Opdracht Bouwteam 

 

De afgelopen maanden is in samenspraak met betrokken partijen en deskundigen geanalyseerd wat 

er thans op het terrein van de woning- en utiliteitsbouw aan de hand is (in termen van oorzaken, 

gevolgen en vooruitzichten). De neerslag hiervan is verwerkt in de Woonvisie en de Structuurvisie 

Infrastructuur en Ruimte die het kabinet medio 2011 aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Uit 

deze gesprekken is naar voren gekomen dat er een brede behoefte bestaat aan een gedeelde 

investerings- en innovatieagenda voor de woning- en utiliteitsbouw.  Het kabinet, met de ministers van 

BZK, EL&I en I&M als direct betrokkenen, heeft om deze reden een Bouwteam ingesteld. 

 

Doel is om te komen tot een agenda met daarin de beoogde –zo concreet mogelijk aangegeven- 

(gezamenlijke) acties die betrokken private en publieke partijen zouden moeten ondernemen om te 

bewerkstelligen dat: 

a) de woning- en utiliteitsbouw dynamischer, innovatiever en vraaggerichter uit de crisis komt 

b) en de toekomstige bouwopgave wordt uitgevoerd door een efficiënt en effectief opererende 

sector.  

 

De agenda gaat in op: 

� de sterktes van de sector, evenals de economische en maatschappelijke uitdagingen binnen de 

sector;  

� een visie en ambitie waar Nederland ten aanzien van deze sector wil staan over 10 jaar; 

� de belangrijkste uitdagingen, kansen en knelpunten binnen de sector aangaande o.a. kennis, 

innovatie en onderzoek, (sectorale) randvoorwaarden, onderwijs en scholing, duurzaamheid;  

� een inventarisatie van de belangrijkste stakeholders en een voorstel voor de wijze waarop van alle 

partijen commitment voor de visie en aanpak kan worden verkregen;  

� een inventarisatie van de belangrijkste toonaangevende publieke en private onderzoeksfaciliteiten 

en (lopende) initiatieven die van belang zijn voor de ontwikkeling van de sector. Hierbij zal worden 

aangegeven op wijze voort kan worden gebouwd op reeds bestaande structuren en programma’s, 

waarbij stroomlijning een belangrijk aandachtspunt is; 

� hoe de daadwerkelijke operationalisering van de agenda voor het vervolgtraject het beste kan 

plaatsvinden. Hierbij zal ook een voorstel worden gedaan voor een governancemodel voor de 

uitvoering van de agenda en tevens een voorstel om de voortgang te toetsen aan de hand van 

meetbare doelstellingen. 

 

Bedoeling is om tempo te maken: het Bouwteam rondt de agenda in het voorjaar van 2012 af. De 

minister van BZK geeft namens het kabinet één integrale reactie op de agenda. De kabinetsreactie op 

de agenda vormt het vertrekpunt voor de fase waarin aan de slag wordt gegaan met het uitwerken en 

uitvoeren van de actieagenda. 


