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Erik Jan van Kempen zet zich graag in voor het algemeen belang. 
Grote samenlevingsvraagstukken gaan hem aan het hart en hij is 
een fan van publiek-private samenwerking. Vanuit die bevlogenheid 
leverde hij al jaren op diverse plekken binnen de overheid een 
bijdrage aan de samenleving. Nu is onder andere ‘wonen’ zijn 
domein. Een fantastisch beleidsterrein, vindt hij. ‘Enorm breed. 
Je hebt te maken met uiteenlopende doelgroepen, van mensen die 
langer thuis moeten wonen tot arbeidsmigranten. Maar het gaat 
ook over de financiële kant en verduurzaming. Alle facetten van het 
werken aan het algemeen belang komen hier samen.’ 

Wat ziet u als u naar de nederlandse Woningmarkt 
kijkt?_‘Een gemêleerd landschap. De behoeften verschillen nogal. 
Het algemene beeld is dat Nederland verstedelijkt. Er is sprake 
van een trek naar de stad. Verdunning en vergrijzing zorgen voor 
een stijgende behoefte aan woningen. Toch is dat niet overal een 
structureel probleem. In regio’s als Amsterdam en Utrecht is de 
markt zeer gespannen, maar elders hebben we ruimte genoeg. Je zou 
het bijna vergeten met alle aandacht die er uitgaat naar de steden, 

Erik Jan van Kempen, Directeur Generaal Omgevingswet

Als het gaat over wonen spitst de discussie zich snel toe op de steden. 
Maar Nederland is groter dan de Randstad. Aan de overheid de taak om het 

landelijke plaatje in het oog te houden en de kwaliteit te bewaken. 
Wet- en regelgeving speelt daarbij een belangrijke rol.

Erik Jan van Kempen over regionale verschillen,
veranderde verhoudingen en de eerste Nationale Omgevingsvisie. 

maar er bestaan ook krimpregio’s. Voor Nederland als geheel geldt 
een ander verhaal dan voor de steden.’ 

Wat ziet u als de grootste uitdaging?_‘Wonen is een grondrecht. 
Dat moet dus goed geregeld zijn. Als overheid hebben wij de 
verantwoordelijkheid om te zorgen voor inclusiviteit. Iedereen moet 
onder alle omstandigheden op de woningmarkt terecht kunnen 
en wooncarrière kunnen maken. Daarnaast moeten we ook overal 
de kwaliteit op peil houden. In steden betekent dat vooral: werken 
aan gezonde verdichting. En in landelijk gebied moeten we zorgen 
voor vitale kernen en het in stand houden van de kwaliteit van de 
ommelanden. Dat is maatwerk.’

Hoe kijkt u naar de rol van de verscHillende partijen op de 
Woningmarkt en Wat verWacHt u van Hen?_ ‘De corporaties 
hebben een zware periode achter de rug en zijn hard geraakt door 
de verhuurdersheffing. Maar ik zie dat zij hun rol willen pakken en 
weer de maatschappelijke partner willen zijn die ze altijd waren. Dat 
is positief. 

Hillegom Dordrecht

‘Ik hEb GoEdE hoop dat wE
dE komEndE jarEn de regelgeviNg

kuNNeN vermiNdereN’
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Ook aan de beleggerskant is er veel veranderd. Institutionele 
beleggers zijn een serieuze partij geworden als het gaat om de 
inrichting van de leefomgeving en de kwaliteit van gebieden. Ze zijn 
een betrouwbare partner, omdat ze structureel langjarig in de markt 
aanwezig zijn. 

Huurdersorganisaties worden vaak vergeten, maar als je hen 
aan de voorkant van het traject meeneemt, heb je daar later veel 
plezier van. Kijk maar naar het Sociale Huurakkoord van Aedes en 
de Woonbond, waarbij afspraken zijn gemaakt over een gematigde 
huurontwikkeling. 

Gemeenten en provincies moeten met al die partijen afspraken 
maken. Ieder heeft zijn eigen belang, maar er is ook een duidelijk 
gemeenschappelijk belang: vitale gemeenschappen. Die moeten we 
creëren, koesteren en versterken.’

Hoe belangrijk is Wetgeving daarbij?_‘We moeten als overheid 
uitwassen voorkomen, maar niet micro managen. Wetten zijn 
star en leiden af van de intrinsieke motivatie van partijen. Ik heb 
goede hoop dat we de komende jaren de regelgeving kunnen 
verminderen, omdat partijen steeds meer hun verantwoordelijkheid 
nemen. Die morele component waren we de laatste jaren een 
beetje vergeten, maar ik zie nu bij alle partijen de wens om tot een 
betere woningmarkt te komen voor de samenleving als geheel. 
Dat vertaalt zich ook in de kwaliteit van de projecten. Corporaties 
hebben begrepen dat ze niet kathedralen moeten bouwen voor 

de icoongedachte, maar kwaliteit moeten toevoegen vanuit 
de volkshuisvestingsgedachte. Ook beleggers en verhuurders 
stellen zich steeds meer op als nette partijen die snappen dat het 
‘verkameren’ van de woningvoorraad voor maximaal rendement niet 
wenselijk is.’

in 2021 treedt de nieuWe omgevingsWet in Werking. deze 
Wet bundelt en moderniseert de talloze Wetten voor de 
leefomgeving die er nu zijn. Wat gaat dat opleveren?_‘De 
Omgevingswet stelt regels voor de fysieke leefomgeving. Dat kan 
helpen bij integrale gebiedsontwikkeling, maar ook voor bijvoorbeeld 
de bescherming van natuur. Het leidt tot minder en inzichtelijkere 
regels, meer bewegingsruimte voor lokaal bestuur, meer maatwerk 
voor initiatiefnemers en een snellere besluitvorming.’ 

vooruitlopend daarop verscHijnt binnenkort de eerste 
nationale omgevingsvisie. (novi). Wat Houdt de novi 
in?_‘Gemeenten, provincie en het Rijk moeten allemaal een 
Omgevingsvisie maken. Zo’n visie biedt inzicht in de opgaven 
waar we voor staan, zoals klimaatverandering, energietransitie, 
bereikbaarheid en woningbouw, en maakt het mogelijk om een 
afweging te maken tussen de verschillende belangen, die steeds 
meer met elkaar samenhangen. Met de NOVI geeft het Rijk 
een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van 
de leefomgeving in Nederland. We maken keuzes waar dat nu 

kan, maar het is geen document dat in één klap de wereld kan 
veranderen. Het is meer een attitude, een manier van denken en 
werken.’

Wat is de rol van de rijksoverHeid bij de 
WoningbouWopgave?_‘Wij zullen richting moeten geven aan grote 
issues als verduurzaming, de energietransitie en de inrichting van het 
land. Dat vraagt om visie, en dat is iets wat we de afgelopen jaren 
te weinig gehad hebben. Die rol hebben we nu teruggepakt. Met 
de NOVI ligt er een duidelijke opvatting over waar woningbouw 
plaats zou moeten vinden, hoe we de energietransitie kunnen 
aanpakken of hoe we met veenweidegebied willen omgaan. 
Maar de manier waarop we daar uitdrukking aan geven, is wel 
veranderd. Vroeger waren we als Rijksoverheid vooral sturend bezig. 
Maatregelen werden van bovenaf opgelegd. Denk bijvoorbeeld 
aan de VINEX-locaties. Nu gaat dat anders. De NOVI fungeert 
als kader waarbinnen partijen initiatieven kunnen ontplooien. Het 
beleid krijgt, in de goede Nederlandse poldertraditie, vorm in nauw 
overleg met gemeenten, provincies bedrijven en maatschappelijke 
organisaties. We moeten samen zorgen dat we dit mooie land verder 
brengen. Overigens zie ik de NOVI niet als een eenmalige exercitie, 
maar als een permanent debat.’

Wat kan goede samenWerking opleveren?_‘Heel veel. Toen ik in 
1987 in Amsterdam studeerde, was het grotendeels een arme, lelijke 

stad. Gezinnen trokken massaal weg naar Almere of Purmerend. 
Sindsdien is de stad zoveel rijker en mooier geworden. Je ziet ook de 
gezinnen weer terugkomen. Dat is het resultaat van goed beleid en 
partijen die hun verantwoordelijkheid pakken, afspraken maken en 
die ook nakomen. Daarbij is het wel belangrijk dat je niet alles tot in 
de puntjes wilt regelen. De charme van Amsterdam zit deels in zijn 
rafelrandjes en de ongeorganiseerde, creatieve plekken. Daar moet 
je wel ruimte aan blijven geven. Het is elke keer weer zaak om heel 
goed te kijken waar je welke kwaliteiten kunt toevoegen, en waar je 
beter vanaf kunt blijven.’

‘ vitale gemeeNschappeN. 
dIE moEtEn wE crEërEn, 
koEStErEn En VErStErkEn.’

Erik Jan van Kempen

Valkenberg Park in Breda

De Betuwe

Malieveld,, Den HaagDen Haag Katwijk aan Zee

Grote markt, Groningen

Amsterdam
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