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Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Op 15 december 2016 heeft u het Beleidskader Binnenstedelijke Ontwikkeling (BBO 2016) vastgesteld. Met dit 
kader is het beleid met betrekking tot het binnenstedelijk gebied herijkt en verbreed tot een integrale aanpak om 
te komen tot “blijvend aantrekkelijke dorpen en steden, waar het goed wonen, werken en ontmoeten is”. Bij de 
vaststelling van dit beleidskader zijn 2 moties (motie 133 pro-actievere rol wonigmarkt en motie 134 koppel 
duurzaamheid aan betaalbaarheid)  ingediend die mede betrekking hebben op de uitvoering. Daarnaast is op 12 
december 2016 ook een motie (motie 114 versnelling woningbouw) aangenomen bij de vaststelling van de PRS 
die betrekking heeft op het Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijke Ontwikkeling.  

U heeft, in de commissie RGW en meer specifiek via het BOB-traject wonen, bij de tot standkoming van het 
herijkte beleidskader intensief meegedacht over de binnenstedelijke opgaven, met name over de vraagstukken 
aangaande de woningmarkt. De Werkgroep BOB-wonen heeft een advies aangeboden (inclusief een bijlage) aan 
het college met daarin twee acties die betrekking hebben op het Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijke 
Ontwikkeling: 

- Laat een integraal woningmarktonderzoek uitvoeren naar de problematiek op de woningmarkt waarbij 
verschillende kwantitatieve en kwalitatieve aspecten worden uitgewerkt; 

- Pak als provincie, naast een faciliterende en toezichthoudende rol ook een meer regisserende rol.  

Wij bieden u ter informatie het het Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijke Ontwikkeling (UBO 2017-2020) aan. 
Hierin zijn de aangenomen moties 133, 134 en 114 en de adviezen van het BOB-traject verwerkt (met name in 
hoofdstuk 3; paragraaf 3.2.2 en 3.2.3). 

 

 



 

  

 

Aanleiding 
Het vaststellen van het UBO 2017-2020 door ons college is een noodzakelijke stap om de uitvoering van de 
binnenstedelijke ambities uit het BBO 2016 handen en voeten te geven. Het vormt de vertaling van de 
beleidskeuzes en kaders naar de praktijk en de daadwerkelijke uitvoering. 
Om de middelen die beschikbaar zijn voor Binnenstedelijke Ontwikkeling te kunnen verdelen is het noodzakelijk 
een Uitvoeringsverordening onder de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Asv) vast te stellen. Er is 
conform de voorgaande programmaperiode gekozen voor een flexibele uitvoeringsverordening op hoofdlijnen 
waarmee op basis van maatwerk de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk ingezet kunnen worden. De 
Learning Review heeft laten zien dat deze flexibele uitvoeringsverordening goed werkt. 
 
 
Voorgeschiedenis 

In de periode 2011-2016 is in het Uitvoeringsprogramma Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling (WBO) 
gewerkt aan de binnenstedelijke opgave. Met de vaststelling van het BBO (december 2016) heeft u de herijkte 
kaders vastgesteld. In februari 2017 heeft u vanuit het BOB-traject met betrekking tot de woningmarkt een advies 

afgegeven ter verwerking in het uitvoeringsprogramma. In het UBO 2017-2020 is beschreven hoe wij hier de 

eerste 4 jaar invulling aan geven, waar de urgente opgaven liggen en hoe aan de gestelde ambities gewerkt 
wordt.  
 
 
Essentie / samenvatting: 
In het BBO (PS, december 2016) zijn de kaders voor de binnenstedelijke opgaven vastgesteld. Met het UBO 
2017-2020 wordt invulling gegeven aan de uitvoering van de ambities met betrekking tot binnenstedelijke 
ontwikkeling vanuit de thema’s wonen, werken, winkelen, mobiliteit, energietransitie, gezonde leefomgeving, 
klimaatadaptatie en cultuur en erfgoed. Mede op basis van de ervaringen met het voorgaande 
uitvoeringsprogramma  WBO, gaan we met het UBO uit van een stimulerende, ondersteunende en verbindende 
provinciale rol als samenwerkingspartner in gebieden of op een bepaald thema. Waar mogelijk en passend 
pakken we een regisserende rol, waarbij de regionale samenwerking voorop staat. 
Onze ondersteunende rol vervullen we onder andere via de inzet van de Uitvoeringsverordening Binnenstedelijke 
Ontwikkeling, waarmee de beschikbare financiële middelen ingezet kunnen worden op projecten die een bijdrage 
leveren aan de gestelde ambities. Uitgangspunt hierbij is altijd om zo slim mogelijk met de beschikbare middelen 
om te gaan, bijvoorbeeld via garantstellingen of revolverende fondsen. 
 
In het BBO is de keuze gemaakt om te focussen op enerzijds ‘verbinding in gebieden’ en anderzijds ‘verbinding 
op thema’. In het UBO, dat op 18 april 2017 door ons college is vastgesteld, geven we aan op welke manier we 
hier invulling aan geven, naar welke concrete resultaten en effecten we streven en met welke inspanningen we dit 
gaan bereiken.  

Bij “verbinding in gebieden’ koersen we op het acteren in een beperkt aantal gebieden, waar we de 
(woningbouw)ontwikkeling en/of transformatie willen ondersteunen. Daarbij koppelen we de thema’s mobiliteit en 
energietransitie altijd mee, op de overige thema’s willen we zoveel mogelijk kansen pakken. Hiervoor is een 
integrale samenwerking met andere uitvoeringtrajecten binnen de provincie noodzakelijk. Met ‘verbinding op 
thema’ willen we, in samenwerking met ons netwerk en relevante partijen, een aantal actuele thema’s oppakken 
met als doel versnelling in de realisatie van onze doelen en ambities. Het thema woningmarkt bijvoorbeeld is op 
dit moment actueel: evenwichtige woningmarkt; huisvesting van vergunninghouders.  

Met betrekking tot het thema “woningmarkt” heeft u de afgelopen maanden een BOB-traject doorlopen. De 
uitkomsten hiervan zijn, met name in hoofdstuk 3 (“3.2.2 intensivering inzet woningmarkt”) verwerkt. De concrete 
aanbevelingen voor acties uit het BOB-advies zijn opgenomen onder inspanningen. Dit betreft: 
1) het laten uitvoeren van een onderzoek naar de stand van en ontwikkelingen op de Utrechtse woningmarkt; en 
2) welke rol de provincie kan pakken om hier regionaal de regie op te voeren.  

In de bijlage bij het BOB-advies staat een overzichtelijke tabel waarin de mogelijke rollen van de provincie op het 
terrein van de woningmarkt zijn beschreven. Ter verduidelijking is deze tabel als bijlage bij deze statenbrief 
gevoegd waarbij aangegeven is hoe en waar deze rollen verwerkt zijn in het Uitvoeringsprogramma. Naar 
aanleiding van het onderzoek kan hierin mogelijk verdere focus worden gebracht. 
 
Het onderzoek is direct na de oplevering van het BOB-advies in gang gezet. Behalve de rol van de provincie 
wordt hierbij ook in kaart wordt gebracht welke rol en inbreng andere partijen op zich kunnen nemen om samen 
de woningmarkt in positieve zin te sturen en te stimuleren.  
 
In het onderzoek zal ook worden uitgewerkt welke mogelijkheden de provincie heeft om een meer (mede-) 
regisserende rol te krijgen op de woningmarkt. Wij gaan hierover ook actief in gesprek met de regio’s en de 
gemeenten. Omdat wij geen wettelijke taak op dit gebied hebben, zijn de ‘sturende’/regisserende mogelijkheden 
voor de provincie beperkt en past ook niet bij onze sturingsfilosofie voor het ruimtelijk domein zoals die in de PRS 
is vastgelegd: lokaal wat kan en regionaal wat moet. Wij zien vooral mogelijkheden om vraagstukken en 
knelpunten te agenderen en op die manier (mede) te sturen. Wij gaan het gesprek met de regio’s in als 



 

  

 

gelijkwaardige partner waarbij wij alleen mee kunnen sturen/regisseren als de die rol door de andere partners 
geaccepteerd wordt. Werken aan vertrouwen, brengen van kennis en inzichten, en een onafhankelijke 
(verbindende) rol zijn daarbij onze inzet. Dit naast onze rol om op de woningmarkt initiatieven zoveel mogelijk aan 
te jagen, te ondersteunen, te faciliteren en waar mogelijk knelpunten weg te nemen.  
 
Op de termijnagenda van de commissie RGW staat nog een drietal moties die door u zijn aangenomen bij de 
vaststelling van de PRS op 12 december 2016 en vaststelling van het BBO op 15 december 2016. Met 
vaststelling van het Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijke Ontwikkeling kunnen deze moties als afgedaan 
beschouwd kunnen worden: 

- Motie 133; Provincie Utrecht pro-actievere rol op de woningmarkt (paragraaf 3.2.2; intensivering inzet 
woningmarkt) 

- Motie 134; koppel duurzaamheid aan betaalbaarheid (paragraaf 3.2.3; intensivering inzet 
energietransitie) 

- Motie 114; Versnelling woningbouw (paragraaf 3.2.2; intensivering inzet woningmarkt) 
 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Met dit UBO 2017-2020 wordt invulling gegeven aan de uitvoering en realisatie van de ambities in het BBO, 
waarbij een integrale aanpak op basis van maatwerk het uitgangspunt is.  
Het UBO richt zich op de komende 4 jaar (2017 t/m 2020) waarbij keuzes gemaakt worden in urgentie van de 
opgaven die in het BBO zijn opgenomen. Niet alle ambities hebben dezelfde prioriteit/urgentie en kunnen dan ook 
niet in deze eerste periode volledig gerealiseerd worden; het beleidskader heeft een langere looptijd en in 2020 
wordt een nieuw Uitvoeringsprogramma gemaakt. Tevens kan door actuele ontwikkelingen de focus in de 
uitvoering, binnen de 3 hoofdambities, verschuiven. In ieder geval ligt onze focus op ‘vastgoed-opgaven’ 
(bijvoorbeeld woningbouw, transformatie) om betrokken te raken bij een binnenstedelijke ontwikkeling, waarbij 
andere ambities meegenomen kunnen worden. 
 
Financiële consequenties 

Voor de uitvoering van het BBO is jaarlijks structureel € 1,5 miljoen beschikbaar. Voor de programmaduur van 4 
jaar komt dit neer op € 6 miljoen, waarbij ook de middelen van 2016 gevoegd worden. Het totaal van € 7,5 miljoen 
wordt bovendien opgehoogd met de resterende middelen van het voormalige programma WBO (inclusief budget 
van Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven). Het beschikbare budget voor het UBO 2017-2020 komt daarmee 
op € 15,6 miljoen.  
 

Een deel hiervan wordt als subsidie (waaronder ook garantstellingen en revolverende inzet vallen) ingezet via de 
Uitvoeringsverordening. Het subsidieplafond wordt vooralsnog vastgesteld op € 6 miljoen. Indien nodig en 
wenselijk kan gedurende de looptijd van het programma het subsidieplafond worden opgehoogd uit het 
resterende budget.  
 
Ook de energieopgave in de bebouwde omgeving (zoals opgenomen in de Agenda Energietransitie die door 
Provinciale Staten op 19 september 2016 is vastgesteld) wordt binnen het UBO uitgevoerd. Daarvoor is vanuit de 
Agenda Energietransitie € 1,2 miljoen gereserveerd.  
 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Het UBO met bijbehorende uitvoeringsverordening zijn op 18 april 2017 vastgesteld. Het lopende programma 
WBO met bijbehorende uitvoeringsverordening is nog van kracht tot uiterlijk 1 juli 2017. Om de uitvoering van het 
BBO zo snel mogelijk in lijn te brengen met de vastgestelde kaders, laten wij de nieuwe uitvoeringsverordening 
op 17 mei 2017 in gaan met publicatie in het Provinciaal Blad.  
 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
  



 

  

 

Bijlage: Rollen provincie 

 
In onderstaand schema staat in de eerste kolom, gegroepeerd een opsomming van de mogelijke provinciale 
rollen die zijn genoemd de bijeenkomsten van de BOB-wonen. In de middelste kolommen is deze onderverdeeld 
volgens de indeling informerend, agenderend, stimulerend en regulerend.  In de laatste kolom wordt beschreven 
wat we thans al doen c.q. voorstellen om voort te zetten in het nieuwe uitvoeringsprogramma Binnenstedelijke 
Ontwikkeling (UP-BO).  
 

Genoemde rollen in bijeenkomsten rollen 
Huidig/Voorgesteld beleid 

en uitvoering 
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WAT:      

t.a.v. het woningaanbod:      Met de woningmarktmonitor 
en planmonitor (zie paragraaf 
4.4 van UP-BO) worden 
informatieve inzichten 
geboden over de situatie op 
de woningmarkt. 
PRS/PRV maakt realisatie van 
in totaal 68.000 woningen 
mogelijk,  grotendeels binnen 
rode contouren. Bij aanvraag 
ondersteuning vanuit UP-BO 
wordt woningbouwplan 
kwalitatief beoordeeld aan de 
hand van de geformuleerde 
prov. ambities. 
Thema’s vrije sector huur en 
statushouders zijn/worden 
thematisch opgepakt (zie 
paragraaf 3.2.2 UP-BO). 

- stimuleren differentiatie van het woningaanbod X X X  

- stimuleren doorstroming (m.n. senioren)   X X  

- (uitbreidings-) locaties beschikbaar stellen (voor 
sociale woningbouw) 

X    X 

- faciliteren van de vraag die niet in de bestaande 
voorraad kan worden opgevangen 

  X X 

- partijen verbinden, agenderen en afstemming 
bevorderen: thema’s vrije sector huur, 
statushouders, flexibilisering sociale huur 

 X X  

- afdwingen/inspanningverplichting voor 
percentage/aantal woningen in sociale segment 

  X X 

t.a.v. regionale afstemming:      Daar waar er bij gemeenten 
(evt. met andere partijen zoals 
corporaties) draagvlak is 
ondersteunen wij regionale 
samenwerking en afstemming, 
ook interprovinciaal. Met het 
nieuwe 
woningmarktonderzoek 
verkrijgen wij nog meer inzicht 
in de bijdragen die 
verschillende partners kunnen 
leveren aan de 
woningbouwopgaven. Zie 
paragraaf 3.2.2 UP-BO 

- opstellen provinciale/regionale woonvisie X X   

- versterken regionale samenwerking tussen 
gemeenten/corporaties 

 X X  

- coördineren   X  

- regionale woonagenda’s  X  X 

- regionale sturing sociale huur, verevening en 
uitwisseling tussen gemeenten 

 X X X 

- bij provincie grensoverschrijdende 
woningmarktregio’s interprovinciale 
samenwerking 

 X X  

- regionale prestatieafspraken  X X X 

t.a.v. (omgevings)kwaliteit:      In Beleidskader is aandacht 
voor omgevingskwaliteit. Visie 
is verwerkt in diverse 
provinciale plannen en visies. 
Via programma BO wordt 
kantorentransformatie 
ondersteund. Juist in integrale 
gebiedsontwikkeling heeft 
(omgevings)kwaliteit/openbare 
ruimte de aandacht om 
gebiedsontwikkeling op gang 
te brengen en duurzaam te 
laten zijn (zie paragraaf 3.2.1 . 
UP-BO) 

- aandacht voor binnenstedelijke kwaliteit en 
groen 

X X X  

- toekomstvisie op stad/regio   X X  

- wees zuinig op omgevingskwaliteit X X X  

- ondersteunende rol bij kantorentransformatie   X  

- ondersteunende rol vergroting draagvlak bij 
huurders voor verduurzaming 

  X  

HOE:      



 

  

 

t.a.v. proces:     Al deze rollen zetten we in via 
het programma BO (zie 
hoofdstuk 3) 

- Processen versoepelen   X  

- smeerolie tussen partijen   X  

- ondersteunen, faciliteren, bemensen X  X  

- matchmaken, partijen bij elkaar brengen   X  

t.a.v. kennisontwikkeling en –deling:     Kansen voor transformatie zijn 
op hoofdlijnen in beeld 
gebracht, via ‘wasstraat’ kan 
dat gebouwspecifiek. In de 
prov. woningmarktmonitor zijn 
veel gegevens 
samengebracht en voor 
eenieder beschikbaar. Via  
pilots wordt geëxperimenteerd 
met vernieuwende projecten 
en aanpak. Verder wordt 
kennis vergaard en verspreid 
via onderzoeken, platforms en 
bijeenkomsten (zie paragraaf 
4.2 en 4.3 UP-BO) 

- Kansen voor transformatie in kaart brengen X    

- kennis verzamelen en beschikbaar stellen X    

- expertise   X  

- experimenteren X    

- voorbeeldstellend X X   

- analyse van de woningmarkt X X   

- in kaart brengen maatschappelijk verantwoord 
investeringskader 

X  X  

t.a.v. financiering:      Via de Uitvoeringsverordening 
BO zijn al deze vormen van 
financiële ondersteuning 
mogelijk, zodat maatwerk kan 
worden geleverd. (Zie 
Hoofstuk 4 UP-BP, met name 
paragraaf 4.1) 

- procesgeld/ aanjaaggeld   X  

- risico’s delen   X  

- investeren   X  

t.a.v. regels:     PRV geeft  de ruimte voor 
woningbouwontwikkeling, 
binnen de rode contouren zijn 
er geen beperkingen.  
In de PRS (Herijking 2016) is 
als (ruimtelijk) prov. belang 
opgenomen: Voldoende 
ruimte bieden voor het 
realiseren van een op de 
behoefte aansluitend aanbod 
van woningen en 
woonvoorzieningen  

Toelichting: We hebben te 
maken met een regionale 
woningmarkt, dit vraagt om 
regionale programmering en 
afstemming. Het gaat om een 
aanbod dat op regionaal 
niveau in kwantitatieve zin 
aansluit bij de behoefte. 
waarbij tegemoet kan worden 
gekomen aan de vraag van 
alle woningzoekenden, 
inclusief vluchtelingen en 
andere categorieën 
vreemdelingen. 
Woningdifferentiatie valt er 
niet onder. Voor de realisering 
van dit belang kan het 
ruimtelijk instrumentarium 
(verordening, aanwijzing, 
inpassingsplan) worden 
ingezet. Gekozen is echter 
met name voor een 
stimulerende rol 

- mogelijk maken    X 

- ‘streven naar evenwichtige woningmarkt’ als 
provinciaal belang benoemen 

 X X X 

 
 
 



 

  

 

 
 


