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‘NOVI moet geen 
tandeloze tijger worden’
De Nationale Omgevingsvisie (NOVI), is een strategische 

langetermijnvisie vanuit het Rijk op de fysieke leefomgeving. 

De NOVI moet een helder kader opleveren voor 

investeringsbeslissingen. Dat is hard nodig, want Nederland staat 

voor enorme opgaven. De bouw van 1 miljoen woningen, de 

verduurzaming van de bestaande voorraad, de energietransitie en 

de nieuwe mobiliteit vergen enorme investeringen. Goed dus dat 

de overheid met een nationale visie op al die thema’s komt, vindt 

Maarten van Duijn. Maar er is wat hem betreft nog wel werk aan 

de winkel als het gaat om de definitieve uitwerking.

Wat vond u van de concept-NOVI?

‘Het is een alles omvattend document dat goede 

dingen zegt over duurzame economische groei, 

ruimte voor klimaatadaptatie, leefbare steden, 

infrastructuur en een goede balans tussen natuur en landelijke 

ontwikkeling. Alle thema’s die ertoe doen zijn aangestipt, en op 

zo’n manier dat je het er onmogelijk mee oneens kan zijn. Maar het 

stuk is nogal abstract. De NOVI biedt geen handvatten om keuzes 

te maken tussen de verschillende vraagstukken. Dat is wel nodig, 

want je kunt nu eenmaal niet alles bewerkstelligen. Dus kom je 

op enig moment dilemma’s tegen. En wat prevaleert dan? A of B? 

Daar is het concept niet helder over.’

Waarom is het maken van duidelijke keuzes zo belangrijk 

voor de sector?

‘Het ontbrak de laatste jaren aan regie en een duidelijke leidraad. 

Dat leidt tot onduidelijkheid bij marktpartijen. Als je als bouwer 

of ontwikkelaar niet weet waar je aan toe bent en of je plannen 

ooit rondkomen, bedenk je je wel twee keer voordat je ergens in 

gaat investeren. Keuzes maken is dus een belangrijke voorwaarde 

om de benodigde 1 miljoen woningen van de grond te krijgen. 

Een concretiseringsslag op NOVI is dus van cruciaal belang. 

Een overheid die duidelijk zegt: ‘hier gaat de verstedelijking 

plaatsvinden’ of ‘dit stuk blijft groen’, maakt het marktpartijen 

en lagere overheden mogelijk om plannen te maken en daar 

daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. 

Hoe zou je de NOVI kunnen concretiseren?

‘Door een voorbeeld te nemen aan de NEPROM met de visie 

‘Thuis in de toekomst’. Daarin wordt gepleit voor een aantal 

duidelijke stappen. Om te beginnen moeten er op gemeenteniveau 

woondeals komen, zodat je snel weet waar de opgaves zitten 

binnen een gemeente. Daarnaast moeten er ook regionale deals 

komen die een koppeling leggen tussen gemeenten en bijvoorbeeld 

een provincie. Dat moet ondersteund worden door het Rijk. Wij 

hebben dat een Stabiliteitspact genoemd. Zo’n pact biedt de 

zekerheid dat gemaakte afspraken over aantallen woningen ook 

echt nagekomen worden. Partijen hebben die zekerheid nodig om 

te investeren. Met woondeals, regionale deals en een stabiliteitspact 

kunnen we plannen maken voor de komende jaren en de woningen 

gaan bouwen die zo hard nodig zijn.’ 

Wat kan z’n concretiseringsslag opleveren?

‘Als die NOVI er komt, gaan wij pijlsnel aan de slag, om samen 

met andere partijen een nieuwe planvoorraad te maken. Wij staan 

in de startblokken. En onze klanten ook!’

Mist u verder nog iets in de concept-NOVI?

‘Ik mis nog iets heel wezenlijks: een integrale aanpak. Er is sprake 

van discrepantie tussen wat de lokale overheden willen en wat het 

Rijk wil. Ik pleit voor meer integraliteit tussen de verschillende 

overheidslagen en ook tussen de verschillende departementen. 

Mobiliteit/infrastructuur en de woningbouwopgave worden nu 

als losse items behandeld, terwijl je ze integraal zou willen en 

moeten aanpakken. De uitdagingen waar we voor staan zijn 

dermate groot dat ze vragen om verbinding tussen de verschillende 

departementen. We moeten de discussie breder trekken. Om het 

bewustzijn te vergroten dat het om integrale vraagstukken gaat, zou 

het goed zijn om dingen anders te benoemen. Praat bijvoorbeeld 

niet over een infrafonds, maar over een verstedelijkingsfonds of een 

leefbaarheidsfonds.’

Welk gevoel overheerst bij u na het Kamerdebat?

‘Ik heb hoop en vertrouwen dat we de concretiseringsslag kunnen 

maken en dat de benodigde integrale aanpak er komt. Maar 

dan moeten we ook wel echt aan de slag. De NOVI moet geen 

tandeloze tijger worden!’
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