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door Yteke de Jong

AMSTERDAM .lïoning-
bouw wordt in Neder-
land onmogelijk als de
nieuwe Omgevingswet er
volgendjaar komt. Re-
gionale en lokale be-
stuurders trokken vorig
jaar al aan de bel, maar
er is nauwel[iks iets
veranderd. De herrie-
regels komen bij een
stapel van andere regel-
tjes die de woningbouw
nu al moeilijk maken.

Deze week spreekt de
Tweede Kamer over de
wooncrisis. Voor 2o3o
moeten er r miljoen
woningen bij, maar groot-
schalige bouwplannen
blijven vooralsnog uit. Ge-
deputeerde Jeroen Olthof
van de provineie Noord-
Holland zegL dat de bouw
van Zo.ooo woningen in
zijn regio op het spel staat.
Hij luidde vorig jaar al de
noodklok namens vier pro-
vincies en 56 gemeenten,
die zijn ingetekend voor
38o.ooo woningen. ,Er is
nog niets veranderd aan de
Omgevingswet, sinds we
vorigjaar aan de bel trok-

ken bd de minister. We lo-
pen tegen muren aan bij
het ministerie. Eigenlijk
gaat het hier om overbodi-
ge regelgeving. Voor be-
staande bewoners veran-
dert er namelijk niets,
maar nieuwbouw wordt
praktisch onmogelijk."

Op dit moment zijn er
aparte rekenregels voor
windmolens, industrie,
spoorwegen, snelwegen en
de luchtvaart. Straks wor-
den deze her-
riemakers in
één nieuwe
som bij el-
kaar opge-
teld. Het mi-
nisterie stelt
in een reactie
dat de ge-
meenten

ren houdt in dat gemeen-
ten die belangenafueging
extra goed uitleggen. Extra
maatregelen in de omge-
ving, biivoorbeeld aange-
paste gevels of stille plek-
ken, zoals hofies ofparken,
kunnen helpen bij de moti-
vering", aldus de zegsman
van Binnenlandse Zaken.

Maar volgens bestuur-
ders komt het niet eens tot
de 'aangepaste gevels', zegt
wethouder Guus Elkhui-

zen van de
gemeente
Nieuw-
koop. ,,We
moeten
voor aller-
lei groepen
bouwen,
maar er is
een spek-

#

straks aan zeI zijn over
.wat aanvaardbaar is" ten
aanzien van de herrie.
Maar het is nu al lastig om
bouwprojecten,,te motive-
ren". Zo stuurde de Raad
van State de provincie Bra-
bant twee weken geleden
terug naar de tekentafel
omdat een woningbouw-
plan onvoldoende,gemoti-
veerd was". ,Beter motive-

koek van regels met be-
trekking tot stikstof, duur-
zaamheid, klimaatadap-
tief bouwen, natuurwetge-
ving en met als klap op de
vuurpijl nu de stapeling
van geluidregels in de Om-
gevingswet. We zijn in een
situatie beland waar je als
bestuurder geen kant
meer op kunt. Die stape-
ling van geluid moet eraf."
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