
PRESENTATIE STATENCOMMISSIE RGW

Programma Binnenstedelijke Ontwikkeling
Actie Agenda Woningmarkt
Woondeal
Wat is er bereikt?

21/11/19 1



OPGAVEN VAN UTRECHT

Trek naar de stad blijft, behoefte aan woningen: ca. 
68.000 van 2013 tot 2028 (PRS)

Structureel veranderend werk- en winkelgewoonten: leidt
tot leegstand
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MIJLPALEN

Beleidskader Binnenstedelijke Ontwikkeling
Vastgesteld in PS in december 2016

Programma Binnenstedelijke Ontwikkeling (2017-2021) 
Vastgesteld in GS in mei 2017

Actie Agenda Woningmarkt (AAW)
2018-2021
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PROGRAMMA 
BINNENSTEDELIJKE 
ONTWIKKELING 
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KERN VAN HET PROGRAMMA
• Partner in samenwerking met marktpartijen, gemeenten en 

corporaties als onafhankelijke verbinder
• Aanpak concrete opgaven en knelpunten
• Kwantitatieve (bv aantallen woningen) en kwalitatieve (bv 

type woningen, leefomgeving) binnenstedelijke opgaven 
• Met maatwerk, innovatie, co-creatie, slimme financiering en 

creatieve denkkracht & expertise. 
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WAT DOEN WE 
1. Integraal in gebiedsontwikkeling:

‘lege plekken/gebouwen’ benutten 
o.a. (sociale) woningbouw, nieuwe 
functies

2. Intensiveren inzet gezamenlijk 
woningmarkt opgave: o.a. 
regionale agenda en afspraken 
maken: regio Amersfoort,  U16, 
Food Valley
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GEBIEDSONTWIKKELING:
HOE
Wij nemen grofweg 3 rollen aan:

Sturen op provinciale belangen
Ondersteunen bij realisatie met diverse instrumenten
Bewaken integraliteit
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Overheden,
corporaties,
marktpartijen
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VERSNELLEN PLANCAPACITEIT
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VERSTERKEN MIDDENHUUR
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WOERDEN 
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ACTIE AGENDA WONINGMARKT

Al veel acties in gang gezet
Maar, er moet nog veel 
gebeuren
En dat gaan we SAMEN 
doen!



Klik hier om een titel te maken

WOONDEAL REGIO UTRECHT - UITVOERING





DE WOONDEAL

Wat is het?
• afspraken over aanpak woonopgaven in 5 hoge drukregio’s
• meerjarige samenwerking Rijk-Regio Utrecht
• met 16 gemeenten, 1 provincie, 1 rijk
• 2 x per jaar BO Woondeal
• geen “deal”: agenda
• 1 preambule, 4 hoofdstukken, 37 afspraken
n.b.: niet alles even urgent cq. belangrijk voor iedereen



INHOUD

• Pre-ambule

• Versnellen bestaande plannen

• Functioneren markt 

• Vitale wijken

• Faciliteren groei 



MONITORING WONINGBOUW

Periode Monitoringssysteem

Heden en verleden Woningmarktmonitor

Toekomst Planmonitor

Combinatie: heden, verleden en toekomst Actie Agenda Monitor 



AFGELOPEN 3 JAAR?
Sociale huur- en koopvoorraad



IN DE PIJPLIJN

Data
 Aantal vrije sector huurwoningen (> €720)

• Aantal middenhuur woningen (€720 - €950)
• Aandeel middenhuur in de totale huursector 

 Sociale huur (i.p.v. bezit corporaties en overig bezit CBS)
Getransformeerde m² woningbouw 
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TOEKOMST
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Planmonitor

https://utrecht.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=867bc68cf62e4e8f9be8ab1b53e54a3c


TOEKOMST
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Planmonitor



WAT TE VERWACHTEN?
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In de toekomst

• Evaluatie huidig programmaplan: februari 2020
• Nieuw programmaplan / update Actie Agenda
a. Nog meer accent op wonen en waarin ambities huidige college zijn verankerd 

(>10.000 woningen, minimaal 50% betaalbaar)
b. Meekoppelkansen vanuit energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteit en gezonde 

leefomgeving 
c. Scope verder dan alleen binnenstedelijk; randvoorwaarden op locaties buiten 

bestaand stedelijk gebied 

• Monitoring op orde (up-to-date)



WAT TE VERWACHTEN?
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In de toekomst

Samenwerking met gemeenten, corporaties en private 
partijen verder versterken
Samen met alle Utrechtse partijen optrekken richting Rijk 
(woondeals, woningbouwimpuls) 
Februari 2020: PU organiseert landelijk congres stedelijke 
transformatie 
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