
Ruimtelijke ontwikkeling 
Planning

CDA Aandacht voor kwaliteit leefomgeving, basisvoorzieningen, groen en herbestemmen

CU Overaanbod van kantoorgebouwen drastisch terugdringen

D66 Inzetten op initiatief uit het maatschappelijk middenveld

GL Verrommeling van het landschap voorkomen en integrale plannen voor verkeer en wonen    

PvdA Rijksoverheid neemt de regie bij volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 

PvdD Braakliggende bouwterreinen geschikt maken voor kleinschalige bewonersinitiatieven 

PVV Meer ruimte voor particulier opdrachtgeverschap bij woningbouw

SGP Aandacht voor een duurzame leefomgeving 

SP Rijksoverheid neemt de regie bij de duurzame ruimtelijke inrichting van ons land 

VVD Overheid moet niet tot in detail voorschrijven hoe de omgeving eruit moet zien maar allen kaders stellen

Bouwen in steden

CDA Ruimte voor stadslandbouw en groen in de stad

CU Ruimte voor innovatief en vraaggericht bouwen 

D66 Ruimte om te wonen, te spelen,  te bouwen, te verbouwen en vergroening

GL Vijfhonderdduizend nieuwe woningen in de Randstad, nabij knooppunten van openbaar vervoer 

PvdA Woningen aanpasbaar en levensloopbestendig bouwen, ook voor gehandicapten

PvdD Binnenstedelijk bouwen wordt de norm en nieuwbouw kantoren wordt gestopt

PVV Maatwerk voor ouderen, bescherming van monumenten, architectuur en dorpsgezichten

SGP Openbare gebouwen goed toegankelijk maken voor mensen met een beperking

SP Woningbouw vooral in en rond de stedelijke kernen met voldoende groene, open ruimte 

VVD Meer ruimte voor woningbouw in de Randstad

Herbestemming

CDA Herbestemming van bestaande panden boven sloop of langdurige leegstand

CU Hergebruik van leegstaande gebouwen, herstructurering van verouderde (bedrijven)terreinen

D66 Leegstand voorkomen. 

GL Leegstandsbeleid door gemeenten en de voorzieningen op peil houden 

PvdA Leegstaande kantoren en bedrijventerreinen (tijdelijk) voor andere doeleinden  

PvdD Herontwikkeling en renovatie van leegstaande panden.

PVV Bescherming van architectuur en dorpsgezichten

SGP Herbestemming van monumenten stimuleren

SP Leegstand aan van kantoren, bedrijfshallen en winkels aanpakken 

VVD De markt mogelijkheden geven om verouderde terreinen weer rendabel te maken. 

Verduurzaming

CDA Duurzame bouw en herbestemming van bestaande panden mogelijk maken.

CU Inzetten op op duurzame energievoorziening

D66 Alle nieuwbouw energiezuinig maken

GL Nieuwe woningen energieneutraal of wekken energie op

PvdA In 2020 iedere nieuwe woning energieneutraal

PvdD Differentiatie belastingtarieven principe ‘de vervuiler betaalt, wie duurzame keuzesmaakt bespaart’

PVV Stoppen met duurzame subsidies en fiscale vergroening

SGP Bouwen en bewaren als goede rentmeesters, 

SP Stimulering duurzaam en energiezuinig bouwen en verplichte warmteisolatie door corporaties

VVD Duurzaam ondernemen uiteindelijk bevorderen door principe ‘de vervuiler betaalt’

Woningmarkt
Hypotheekrenteaftrek

CDA Hervorming van de hypotheekrenteaftrek gericht op afbouwen hypotheekschuld

CU Wijzigingen geleidelijk doorvoeren en schuld aflossen 

D66 Hypotheekrenteaftrek beperken en hebben van schuld niet langer stimuleren 

GL Hypotheekrenteaftrek wordt geleidelijk afgeschaft

PvdA Hypotheekrenteaftrek geleidelijk aanpassen en de overdrachtsbelasting op de helling. 

PvdD Hypotheekrente geleidelijk afschaffen

PVV Hypotheekrenteaftrek handhaven

SGP De aflossing uitsmeren over langere tijd en een starterslening

SP Aftrekbaarheid hypotheek afopppen,  aflossen, verlagen overdrachtbelasting en startersaftrek

VVD Hypotheekrenteaftrek behouden en aflossen van hypotheekschuld stimuleren. 

Woningcorporaties

CDA Woningcorporaties meer armslag om te investeren in woningen en combinaties wonen-zorg

CU Extra investeringsruimte voor nieuwbouw, herstructurering, onderhoud en verduurzaming. 

D66 Woongenot en omgeving meenemen in de prijs, scheefwonen tegengaan en terug naar hun kerntaak

GL Blijven investeren in voorzieningen, zoals winkels,  gebouwen en buurten

PvdA Terug naar de menselijke maat en terug naar hun maatschappelijke functie. 

PvdD Woningcorporaties vervullen primair een maatschappelijke taak

PVV Huurtoeslag handhaven, geen extra huurverhogongen boven de inflatie

SGP Huurmarkt gelijktijdig aanpakken met de koopmarkt

SP Aanzienlijk bedrag voor woningcorporaties en terughoudendheid met verkoop corporatiewoningen 

VVD Huurprijzen die beter aansluiten bij de markt en rol woningbouwcorporaties grondig herzien\

Aanbesteden
Toegankelijkheid voor MKB en zzp’ers

CDA Meer ruimte voor starters en MKB bedrijven in het innovatiebeleid

CU Meer mogelijkheden voor het MKB om mee te doen aan overheidsaanbestedingen

D66 Aanbestedingen die open staan voor MKB en zzp'ers 

GL Kleine en nieuwe bedrijven krijgen meer kans om mee te dingen naar overheidsopdrachten

PvdA Toegang MKB tot overheidsaanbestedingen en geen onnodige stapeling van ervaringsvereisten

PvdD Nieuwe en kleinere bedrijven komen gemakkelijker in aanmerking bij aanbestedingen overheid 

PVV Geen Europese aanbestedingen

SGP MKB moet zo min mogelijk last hebben van papieren rompslomp en bureaucratie

SP Investeren in onderhoud scholen en woningen door MKB, zzp'ers

VVD Het MKB als dé banenmotor van Nederland en bron van ideeën en innovatieve technieken 



Duurzaam aanbesteden

CDA Structureel investeren in duurzaamheid

CU Honderd procent duurzaam norm bij aanbesteden

D66 De overheid moet zelf standaard duurzaam inkopen

GL Overheid gaat groen aanbesteden en koop alleen duurzame producten en diensten

PvdA Zoveel mogelijk kiezen voor een duurzame aanbieder bij aanbestedingen overheid

PvdD Duurzaam inkopen en aanbesteden door volledig duurzaam inkopen als norm voor de overheid 

PVV Stoppen met duurzaam inkopen

SGP Realistisch duurzaam beleid

SP Aanbestedingsregels kunnen voorwaaden stellen t.a.v. duurzaamheid en arbeidsvoorwaarden

VVD Duurzaam ondernemen uiteindelijk bevorderen door principe ‘de vervuiler betaalt’

Regelgeving 
Vergunningen

CDA Verlagen lasten bij het aanvragen van een vergunning

CU Minder vergunningen en meer algemene regels

D66 Vergunning automatisch toekennen als de overheid niet op tijd handelt 

GL Snelle vergunningen voor groene initiatieven van burgers en bedrijven

PvdA Regels schrappen en complexe procedures vereenvoudigen

PvdD Alleen nog maar tijdelijke milieuvergunningen 

PVV Minder vergunningen en lagere leges

SGP Overbodige en te gedetailleerde regels schrappen

SP Bouwvergunningen voor bestaande gebouwen alleen bij energielabel D

VVD Vergunning automatisch toekennen als de overheid niet op tijd handelt. 

Bouwregelgeving

CDA Strengere normen voor energieefficiency bij nieuwbouwwoningen 

CU Scherpere normen voor energiebesparing en gebruik van duurzame bouwmaterialen 

D66 Vergroening van het bouwbesluit en vereenvoudigen (her)benutten lege gebouwen voor andere functies 

GL Het Bouwbesluit mag de groene ambities van gemeenten niet in de weg staan

PvdA Zonnepanelen verplichten via het Bouwbesluit en beter toegankelijke overheidsgebouwen

PvdD Bouwen in groen mag niet goedkoper zijn dan bouwen in versteend gebied 

PVV Minder regels in de bouw

SGP Duidelijke wettelijke kaders, waarbinnen burgers en bedrijven de ruimte krijgen 

SP Geen preventieve toets Bouwbesluit, maar wettelijke garantie en invoering van een 'Bouwbesluit-light'

VVD Terugdringen van overbodige regels en vereenvoudiging van regelgeving

Omgevingswet

CDA Één Omgevingswet die de vele bestaande wetten vervangt 

CU Nieuwe Omgevingswet, die besluitvorming versnelt en burgers betrekt 

D66 Versimpeling omgevingsrecht met voldoende waarborgen milieu en natuur 

GL De overheid ondersteunt op alle mogelijke manieren maatschappelijk verantwoord ondernemen

PvdA Één nieuwe Omgevingswet, die duidelijk is over rol burgers in de fases van planning en uitvoering

PvdD Omgevingswet alleen als de bescherming milieu en natuur en rechten burgers worden verbeterd

PVV Een zo schoon mogelijke leefomgeving

SGP Duidelijke wettelijke kaders, waarbinnen burgers en bedrijven de ruimte krijgen 

SP Meer ruimte voor innovatieve en duurzame bouw

VVD Ruimtelijke regels samengevoegen tot snelle, eenvoudige, flexibele Omgevingswet 

Welstand

CDA -

CU Ondernemers mogen niet dwarsgezeten worden door vergaande welstandseisen

D66 -

GL -

PvdA -

PvdD -

PVV Welstandcommissies afschaffen

SGP -

SP Zorgvuldig welstandstoezicht en monumentenbeleid 

VVD -

Ondernemerschap
Arbeidsmarkt

CDA Werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk voor inzetbaarheid

CU Van baanzekerheid naar werkzekerheid, waarbij werkgevers en werknemers samen uitweg uit crisis zoeken 

D66 Een moderne en flexibele arbeidsmarkt

GL Modernisering van de arbeidsmarkt

PvdA Een stabiele arbeidsmarkt

PvdD Flexibilisering arbeidsmarkt

PVV Arbeidsmarkt niet open zetten voor goedkope krachten uit het buitenland

SGP Mensen die aan de kant staan betrekken

SP Flexibiliteit arbeidsmarkt is doorgeschoten en moet worden ingeperkt

VVD Maatregelen om meer en langer te werken en flexibiliteit en mobiliteit te bevorderen

AOW/Pensioen

CDA AOW leeftijd geleidelijk omhoog 

CU Doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd makkelijker 

D66 AOW leeftijd geleidelijk naar 67 en  robuuste pensioenen 

GL AOW en pensioenleeftijd versneld omhoog naar 67 

PvdA Verhoging van de pensioenleeftijd

PvdD AOW stapsgewijs naar 67

PVV AOW leeftijd houden op 65 jaar en pensioen ongewijzigd laten

SGP Pensioenopbouw voor aflossen hypotheek

SP De AOW-leeftijd blijft in ieder geval tot 2020 gehandhaafd op 65 jaar

VVD AOW versneld verhogen naar 67 in 2018, daarna koppelen aan levensverwachting


