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DATUM 9-6-2021 

AAN Statencommissie OGV 

VAN Ineke Schartman (SRO)  

DOORKIESNUMMER 06 2112 4619 

ONDERWERP 
Beantwoording technische vragen inzake Ontwerp provinciaal Programma Wonen en 
werken 

 

Geachte commissieleden,  

 

Hierbij ontvangt u de beantwoording van de door ons ontvangen technische vragen.  

 

Vragen gesteld door de fracties van VVD en SGP: 

1. Voldoen nu alle, in de regionale programmering genoemde, plannen aan het kader voor regionale 

programmering? 

Kwantitatief passen alle in het realisatiedeel van de regionale programma’s opgenomen plannen binnen de in het 

Kader aangegeven bandbreedte. Een gering aantal in de regionale programma’s opgenomen plannen zijn op 

grond van ons provinciaal niet aanvaardbaar, deze zijn niet of met een kleinere omvang opgenomen in het 

provinciale programma.  

Over de kwalitatieve aspecten zijn in de regionale programma’s algemene afspraken gemaakt. Niet ieder 

opgenomen afzonderlijk plan kan en zal voor 100 % aan alle kwalitatieve ambities voldoen. Wel streven we naar 

plannen die op alle genoemde aspecten goed doch ten minste voldoende scoren. Via monitoring zal dit op 

programmaniveau periodiek inzichtelijk worden gemaakt.  

 

2. Welke plannen zouden niet zijn gerealiseerd zonder het instrument van de regionale programmering? 

Op 1 april is de Interim Omgevingsverordening (IvpU) in werking getreden. Daarin is opgenomen dat een nieuw 

bestemmingsplan voor woningbouw of bedrijventerrein moet passen in het provinciaal programma. Dus in feite 

kan sinds 1 april geen enkele nieuw bestemmingsplan voor wonen of bedrijventerrein door gemeenten worden 

vastgesteld. Bij wijze van overgang, en omdat het programma nog niet definitief is vastgesteld, hebben we in de 

IvpU nog de uitbreidingslocaties uit de PRS/PRV waarvoor nog geen bestemmingsplan is vastgesteld 

opgenomen zodat er juridisch geen belemmering is. Nu er een Ontwerp Programma ligt, kan daarop worden 

geanticipeerd. Dat biedt ruimte voor verdere ontwikkeling van binnenstedelijke plannen, die immers zowel op 

grond van het óude’ beleid en de regels en het ‘nieuwe’ beleid en regels mogelijk zijn.  Echt nieuwe 

(uitbreidings)locaties die zijn opgenomen zijn te vinden in het overzicht op onder 4.4. (p.32): waar ‘—‘ staat in de 

derde kolom en een aantal woningen/hectare in de 4e of 5e kolom.  

 

3. Heeft er daadwerkelijke een regionale afstemming plaatsgevonden tussen gemeenten onderling?  

De concept programma’s zijn in regionale ambtelijke en bestuurlijke overleggen besproken. Omdat in deze eerste 

cyclus vooral de al bekende en meer concrete plannen in het realisatiedeel zijn opgenomen, is de daadwerkelijke 

regionale afstemming beperkt. Maar met name voor wat betreft bedrijventerreinen is de discussie over de 

verdeling van de ruimte in de toekomst wel op gang gekomen. Overigens vindt op strategisch niveau ook 

regionale afstemming plaats over toekomstige woningbouw en bedrijventerreinen via trajecten als Utrecht Nabij, 

Ontwikkkelbeeld Amersfoort 2030-2040 en Verstedelijkingsstrategie A-N-FV.  

 

4. Wij zien weinig plannen op lange termijn; wat is hiervoor de reden? 

Regionale programmering is een ‘groeimodel’: dit eerste programma richt zich met name op reeds bekende 

plannen en de korte/middellange termijn. Voor de lange termijn zijn er nog weinig ‘harde’ plannen, maar wel veel 

zachte of indicatieve. Daarnaast zijn er nu nog veel plannen vertrouwelijk en worden niet openbaar gedeeld.  

Gemeenten willen voor nieuwe locaties vaak eerst nog een participatietraject met inwoners en\of een 
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keuzetraject met hun raad doorlopen, of willen plannen vertrouwlijk houden in verband met grondposities of 

grondaankoop. Ook niet alle plannen zijn al concreet, in de pijplijn zitten ook potentiële plannen: ambities en 

zoekrichtingen. Niet alle potentiële plannen die in de pijplijn zijn opgenomen zijn zondermeer mogelijk, en soms 

afhankelijk van andere ontwikkelingen, bijvoorbeeld ontsluiting. Met gemeenten en regio’s wordt gewerkt aan de 

verdere uitwerking met als doel bij volgende actualisaties het realisatiedeel steeds verder aan te vullen.  

 

5. ..’’de toename van het aantal woningen kan leiden tot een grotere recreatiedruk en daardoor verstoring 

in deze gebieden’’... Op welke wijze kan het kader voor regionale programmering dit voorkomen? 

Deze passage is afkomstig uit de PlanMER, passende beoordeling. Op p. 9/10 van de PlanMER wordt 

aangegeven: “... Desondanks kent de provincie wel de instructieregel (uit de interim Omgevingsverordening) dat 

het groen in evenwichtige mate meegroeit met de uitbreiding van het stedelijk gebied. Dit betekent dat hier 

mogelijkheden liggen om recreatie uitloopgebied te realiseren die de druk van de Natura 2000-gebieden kan 

afhalen.’. In de regionale programma’s wonen en werken wordt in dit kader verwezen naar het programma ‘Groen 

groeit mee”. Daarin wordt de opgave in beeld gebracht en waar deze kan landen.  

Voorts kan een relatie worden gelegd tussen beide programma’s en kunnen aanvullende afspraken worden 

gemaakt.  

 

Door GroenLinks zijn de volgende vragen gesteld: 

6. Zijn de in dit programma genoemde cijfers bekend bij gemeenteraadsleden van de betrokken gemeentes 

De opgenomen cijfers zijn afkomstig uit de (eindconcepten van) de regionale programma’s, waarover in regionaal 

overleg overeenstemming is bereikt. Deze programma’s zijn aan de colleges van burgemeester en wethouders 

aangeboden ter instemming. Het is aan hen of en hoe ze daar hun gemeenteraad over informeren, maar dat ligt 

wel voor de hand. Voorts kunt u ervan uitgaan dat de in het realisatiedeel opgenomen locaties reeds bekend zijn 

bij de raadsleden. In het realisatiedeel zijn geen vertrouwelijke plannen opgenomen.  

 

7. Op bladzijde 7 wordt de hantering van de termen 'hard' en 'zacht", van de termen ‘realisatie" en 'pijplijn' 

uitgelegd.  In een noot onderaan de bladzijde 7 wordt de relatie gelegd met de planologische status. Is 

het mogelijk aan die planologische status meer aandacht te besteden in het programma? 

Uiteraard is dat mogelijk, maar er is in deze eerste versie niet voor gekozen. Dit omdat de planologische status 

niet altijd een goede graadmeter voor de mate van realiseerbaarheid van een locatie. Conform de gekozen 

indeling zoals beschreven op pagina 7 van het programma zijn de t/m 2024 in het realisatiedeel opgenomen 

plannen grotendeels ‘hard’. Logischerwijs zijn locaties die verder in de tijd zijn geprogrammeerd, en die nog in de 

pijplijn zijn opgenomen, ‘zacht’. De planologische status van plannen in het realisatiedeel is terug te vinden in de 

bijlage bij de regionale programma’s.  

 

8. Hoe kan de provincie/gemeente sturen op 50% sociale woningbouw als er onduidelijkheid is over de prijs 

segmenten in een aantal plannen. 

Het is daarvoor inderdaad van belang om een zo volledig mogelijk inzicht te hebben. Daarom wordt in het 

programma ook aangegeven dat er bij gemeentes aandacht wordt gevraagd voor het zo volledig mogelijk invullen 

van de Planmonitor. Hierbij merken we op dat voor een deel van de plannen op de middellange/lange termijn de 

verdeling over de segmenten inderdaad nog niet bekend is. Dit geeft in sommige gevallen juist ruimte om nog te 

sturen op die 50 %.  Maar voor een deel van de plannen is de verdeling over de segmenten niet in de planmonitor 

ingevuld. Hier gaan we dus nadrukkelijk aandacht voor vragen. 

 

9. In hoeverre wordt er in de regionale programmering rekening gehouden met lokale prestatieafspraken 

die gemaakt zijn binnen de samenwerking van de lokale driehoek tussen gemeente, woningcorporatie en 

huurdersorganisatie? 

Gemeenten zijn partij in zowel de prestatieafspraken als de afspraken in het regionale programma. Het is aan hen 

om beide afspraken op elkaar af te stemmen.  

 

10. In hoeverre wordt er in de prestatieafspraken die gemaakt zijn in de samenwerking tussen gemeente, 

woningcorporatie en huurdersorganisatie rekening gehouden met de regionale programmering? 

Dit is aan gemeenten, de provincie heeft hier geen inzicht in. Via de prestatieafspraken kunnen gemeenten met 

de woningcorporaties afspraken maken over de te bouwen woningen in (met name) het sociale segment.  
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11. Hoe wordt er in de samenwerking met de 26 Utrechtse gemeenten en hun woningcorporaties en 

huurdersorganisaties een match gerealiseerd tussen de regionale en lokale belangen ter versterking van 

de realisatie van provinciale programma’s en lokale plannen en prestatieafspraken? 

In het proces van regionale programmering (de totstandkoming van het regionale programma) hebben 

gemeenten hun lokale en regionale plannen, wensen en ideeën ingebracht. Net zoals de provincie dat heeft 

gedaan, met name middels het door uw Staten vastgestelde Kader voor de regionale programmering wonen en 

werken. Het regionale programma is het gezamenlijk resultaat.  


