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DATUM 25-11-2014 

AAN Commissie Bestuur Europa en Middelen (BEM) 

VAN Remco van Lunteren, gedeputeerde 

STELLER Martien Dijkstra, concerncontroller 

DOORKIESNUMMER 2095 

ONDERWERP Nadere onderbouwing uitstel onderwerp woningbouw van GS onderzoeksplan 2014  

 

Jaarlijks stellen GS een onderzoeksplan naar de doelmatigheid en effectiviteit van het gevoerde bestuur vast voor 

de provincie Utrecht ex artikel 217a van de Provinciewet. 

Voor 2014 hebben GS de onderwerpen verbonden partijen en woningbouw vastgesteld (GS besluit 19-11-2013) 

en zijn PS met een statenbrief geïnformeerd over dit besluit (briefnummer 80EE442B). 

Op 24 juni jl. heb ik u met een memo geïnformeerd over de redenen om het onderwerp woningbouw niet in 2014 

uit te voeren. 

Naar aanleiding van uw verzoek om een nadere onderbouwing ontvangt u een voorliggende memo. 

 

Het programma Wonen en Binnenstedelijke ontwikkeling (WBO) is feitelijk nog geen 2 jaar in uitvoering.  

 

De kaders zijn gesteld in de door PS in april 2012 vastgestelde kadernota Wonen en Binnenstedelijke 

ontwikkeling. Met de start van de nieuwe organisatie per 1 januari 2013 is gestart met de programma-organisatie.  

 

In deze betrekkelijk korte tijd zijn er al relatief veel verantwoordings- en evaluatiemomenten geweest  die tot 

aanscherping en bijstelling van het programma hebben geleid: 

 De inhoudelijk verbinders hebben in opdracht van het CMT de aanpak in het kader van ‘krachtige steden 

en dorpen’ onlangs uitgebreid geanalyseerd. Hieruit kwam naar voren dat de provinciale aanpak 

gewaardeerd wordt door externe partijen en dat de inzet van de provincie op dit vlak ertoe doet.  

Ook werd aanbevolen om bij de uitvoering nog meer te focussen op het kerndoel (bouwen van woningen 

binnenstedelijk);  

 Eind 2013 is het programma WBO onder de loep gehouden in een Mid-Term Review (betrokken 

medewerkers, management en portefeuillehouders) waarbij de bevindingen van de inhoudelijk 

verbinders zijn betrokken. Dat heeft geleid tot aanscherping en accentverlegging van het programma; 

 Jaarlijks wordt er een voortgangsrapportage van het programma WBO opgesteld. De eerste rapportage 

is in april 2013 in GS geweest en in mei 2013 in de commissie Wonen Maatschappij en Cultuur (WMC). 

De tweede voortgangsrapportage is op 22 april 2014 door GS vastgesteld en op 12 mei 2014 in de 

commissie WMC  behandeld. Daarin zijn ook de bevindingen uit de beide bovenstaande trajecten 

meegenomen.  

 Het programma WBO staat goed op de rails en we zijn druk bezig met de uitvoering. Het is belangrijk om 

dit jaar daar al onze energie op te richten.  

 

De resultaten van deze evaluatiemomenten waren nog niet bekend op het moment dat GS het onderwerp 

woningbouw vaststelden (november 2013). 

Bij nader inzien denken wij dat een audit op het gebied van wonen weinig toegevoegde waarde heeft ten opzichte 

van bovenstaande punten. Daarnaast is het programma nog in een te vroeg stadium om de beleidseffecten object 

van onderzoek te maken. Om deze reden hebben GS besloten om de audit woningbouw niet in 2014 uit te 

voeren. 

 

 

 


