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Einde groei bouwproductie in zicht?

De bouwproductie heeft de stevige groei van voorgaande jaren ook in 2018 voortgezet. 

Sinds het einde van de crisis is de productie met 30% gestegen, een reële stijging met 

ruim 16 miljard euro. Daarmee blijft de bouw een van de sterkste groeisectoren in de 

Nederlandse economie. Ondanks de krapte op de bouwarbeidsmarkt is de groei van de 

bouwproductie in 2018 zelfs nog iets versneld. De condities aan de vraagzijde lijken ook 

voor 2019 gunstig. In het bijzonder geldt dit voor de infrasector, mede door de impuls 

uit het regeerakkoord. Maar wat zijn de vooruitzichten voor de bouwopgave op middel -

lange termijn? Blijft de markt groeien of doemt aan de horizon al een teruglopend

bouwvolume op? De demografische groei vlakt geleidelijk af in de komende jaren, maar 

in welke mate compenseren investeringen in duurzaamheid de structureel lagere

uitbreidingsvraag op de woningmarkt? En wat gaan duurzaamheidsinvesteringen 

bijdragen aan de groei van de utiliteitssector en de infrasector? Het EIB presenteert 

tijdens het congres ook de eerste resultaten van nieuw onderzoek naar de samenhang 

tussen kosten, prijzen en winstgevendheid. Zijn de rendementen broos en liggen hier 

risico’s voor verwezenlijking van de opgaven in de komende jaren?

Paneldebat: Bekostiging van de energietransitie

De verduurzaming van de gebouwde omgeving staat op dit moment in het brandpunt 

van de belangstelling. Om de klimaatdoelen van Parijs te halen komt er een grote

duurzaamheidsopgave op de bouwsector af. Wat zijn de uitdagingen voor de bouw bij 

de transitie van de gebouwenvoorraad naar energieneutrale woningen en kantoren of 

bij een duurzame inrichting van de openbare ruimte? Wat wordt concreet beleid na het 

uitkomen van het ontwerp klimaatakkoord eind vorig jaar? Hoe gaat het klimaatbeleid 

geïnstrumenteerd worden en welke bijdrage kan innovatie hierbij leveren? Wat gaan we 

merken van een overgang naar ‘gasloos wonen’ en hoe bekostigen we de energietransitie? 

Doel van het paneldebat is vooral om beleid te verkennen dat doelen rond duurzaamheid 

in de gebouwde omgeving op een effectieve en doelmatige wijze dichterbij kan brengen.   

Deze jaarlijkse bijeenkomst van het EIB richt zich op iedereen die betrokken is bij strategie en

beleid van bedrijven en organisaties in en rond de bouw. Bouwbedrijven, toeleveringsbedrijven,

werknemers- en brancheorganisaties, dienstverleners in de bouw, financiële instellingen en

overheden worden geïnformeerd over de te verwachten omvang en samenstelling van de

bouwproductie.

 Programma

13.15 Ontvangst met broodjes

14.00 Opening

 Roland Koopman
 Journalist

 Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid

 Taco van Hoek
 Directeur EIB

14.45 Paneldebat ‘Bekostiging van de energietransitie’
 o.l.v. Roland Koopman

 Sybrand Buma
   Voorzitter Tweede Kamerfractie CDA

 
 Ferd Crone
 Burgemeester Leeuwarden 
 
 Biense Dijkstra
 Directeur Bouwgroep Dijkstra Draisma

 Bas Eickhout
 Lijsttrekker GroenLinks Europa

 
16.00 Sluiting en aperitief

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via www.eib.nl/aanmeldencongres/. Deelname aan

het congres is kosteloos. Na afloop ontvangt u de publicatie ‘Verwachtingen

bouwproductie en werkgelegenheid 2019’.

Locatie
DeLaMar Theater, Marnixstraat 402, 1017 PL Amsterdam

Routebeschrijving en parkeren
Het DeLaMar Theater is prima bereikbaar met openbaar vervoer.

Mocht u met de auto reizen dan is in de directe omgeving voldoende

parkeergelegenheid. Voor een gedetailleerde routebeschrijving zie www.eib.nl. 


