
De Rijksoverheid heeft op vele terreinen de regie en verantwoordelijkheid doorgeschoven naar gemeenten. 

Dit geldt niet alleen voor de woningbouw en de lokale energietransitie, maar ook voor werk en inkomen 

(Participatiewet), jeugdzorg (Jeugdwet) en ondersteuning van langdurige zieken en ouderen (Wet 

maatschappelijke ondersteuning). Dat maakt het soms lastig – zeker voor kleinere gemeenten – om alle doelen 

te behalen.

In dit rapport analyseren we het lokale beleid als het gaat om de woningmarkt, de woningbouw en de 

energietransitie. We vragen naar de gemeentelijke woningbouwplannen (aantal woningen, type locatie, 

woningtype), de verhouding vraag/aanbod op de lokale woningmarkt en voor welke doelgroepen en meer of 

minder woningen moeten komen. Daarnaast brengen we de lokale beleidsplannen in beeld als het gaat om de 

energietransitie: hoe verloopt de voortgang van de Wijkgerichte aanpak, welke vormen van energie gaan meer 

of minder ingezet worden en hoeveel woningen moeten er van het gas af tot 2030?   

Ook aan corporaties zijn beleidsvoornemens gevraagd: hoeveel, op welk type locatie en welk type woningen 

willen zij bouwen? En hoeveel woningen en van welk type zullen gerenoveerd worden? En welke type 

renovatieklussen worden er uitgevoerd in 2020? Daarnaast is gevraagd naar concrete voornemens als het gaat 

om verduurzaming: welke beleidsdoelstelling ligt er (bijvoorbeeld: gemiddeld energielabel A in 2025)? Wat zijn 

de voornemens als het gaat om woningen gasloos maken? Op welke manier zijn corporaties betrokken bij de 

Wijkgerichte aanpak van de gemeente en welke duurzame technieken verwachten zij vooral toe te gaan passen? 

Als extra module krijg je een analyse van de prestatieafspraken van de 50 grootste gemeenten in Nederland. 

Met daarin de afspraken die jaarlijks tussen gemeenten en corporaties worden gemaakt. Van deze gemeenten 

krijg je alle beschikbare prestatieafspraken digitaal aangeleverd wat je direct inzicht geeft waar lokaal jouw 

kansen liggen. Je krijgt namelijk inzicht in de meest kansrijke gemeenten en daar gelegen woningcorporaties.

CORPORATIES EN GEMEENTEN  
IN BEELD

Op 28 juni 2019 werd het landelijk Klimaatakkoord gepresenteerd. Dit akkoord moet een lokale vertaling krijgen naar 
gemeenten, die de opgave hebben gekregen om uiterlijk in 2050 energieneutraal, ‘gasloos’ en volledig circulair te zijn. Naast 
deze duurzaamheidsrevolutie moeten gemeenten ook gewoon zorgen dat er voldoende en de juiste woningen gebouwd 
worden, zodat lokale woningtekorten worden opgelost. Omdat een groot gedeelte van de woningvoorraad is ondergebracht 
bij woningcorporaties ligt hier ook een grote taak voor hen. Samen zullen zij plannen moeten maken om de opdrachten 
het beste uit te voeren, het beste voor de gemeente, voor de corporaties zelf en natuurlijk voor de bewoners. In dit rapport 
onderzoeken wij de lokale bouw- en energieambities in ons land, op basis van enquêtes onder gemeenten en corporaties. 
Daarnaast is er een verdiepende module verkrijgbaar met daarin een analyse van de prestatieafspraken met corporaties in 
de 50 grootste gemeenten. 
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ONDERVRAAGDE PARTIJEN

› Gemeenten: beleidsmedewerkers bouwen en wonen

› Gemeenten: beleidsmedewerkers duurzaamheid/energietransitie

› Corporaties: beleidsmedewerkers vastgoed/portefeuillestrategie

› Corporaties: leidinggevenden technische dienst
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