


Aanleiding

Nog 1 jaar te gaan…

Nieuw coalitieakkoord

Doelstelling

Leren van de uitkomsten

Input voor nieuw programma
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Aanleiding en doel evaluatie
De tussentijdse evaluatie biedt input voor een nieuw programma



Opzet 

Evaluatie op hoofdlijnen

Aanvullend op rapport Randstedelijke Rekenkamer

Aanpak

Documenten: zoals beleidskader, uitvoeringsprogramma, actie agenda, dashboard

Interviews intern: sleutelfiguren op inhoud en proces

Interviews extern: corporaties, ontwikkelaars, belegger 

Focus op inhoud en proces (periode 2017 t/m oktober 2019)

Inspanningen en resultaten

Werkwijze 

Vooruitblik – suggesties voor toekomstig programma
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Opzet en aanpak
De evaluatie is gebaseerd op interviews en documenten en dient als aanvulling op het Rekenkamer rapport



1. Zet inhoudelijk in op: 
 Versnellen woningbouw
 Bouwen met kwaliteit
 Leefbaarheid

2. Aanpak via maatwerk; stel hiervoor 3 vragen: 
 waar kan de provincie (de grootste) winst behalen?
 waar kan de provincie het verschil maken?
 waar is er een basis voor samenwerking met de provincie?

3. Werk zowel thematisch als gebiedsgericht, zorg voor kruisbestuiving hierin.

4. Zet stevig in op monitoring.

5. Luister naar de behoeften en wensen van externe partners over de provinciale rol 
(zie ‘Aanbevelingen externe partners’ sheet 13).
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Aanbevelingen over de inhoudelijke rol van de provincie
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Randstedelijke Rekenkamer - Conclusies
De RR heeft in haar onderzoek naar de provinciale rol op het gebied van wonen 8 kernconclusies opgesteld
 

1.Provincies stimuleren de woningmarkt door het stellen van regels en inzet van instrumenten. 
Maar nog steeds is er een tekort aan woningen;

2.Rode contouren voor begrenzing stedelijk gebied: gemeenten zien dit als beperkend;

3.Flexibele inzet beschikbaar budget: gemeenten waarderen dit en het helpt echt bij oplossen van 
knelpunten. 

4.Niet alle gemeenten bekend met mogelijkheden provinciale ondersteuning: 
geen duidelijk overzicht van instrumenten

5.Onderzoek en monitoring sluiten niet optimaal aan bij gemeentelijke praktijk.

6.Indicatief woningbouwprogramma PRS kan tot onduidelijkheid leiden bij gemeenten;

7.Provincie zit structureel bij regionale woonoverleggen om maatwerkoplossingen te bieden voor 
regio’s.  

8.Er is meer aandacht voor de informatievoorziening over wonen van GS aan PS.
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Randstedelijke Rekenkamer - Aanbevelingen
De RR heeft de volgende aanbevelingen opgesteld m.b.t. de rol, de instrumenten en informatievoorziening
 

1.Vergroot de regierol van de provincie door eisen te stellen aan regionale samenwerking;

2.Breng overzicht en eenduidigheid in het provinciale instrumentarium voor wonen; 

3.Werk aan de bekendheid van de verschillende instrumenten richting gemeenten; 

4.Zoek via de regionale overleggen meer aansluiting met gemeentelijke praktijk wat betreft 
onderzoek en monitoring;

5.Sluit de regio indeling in de Woningmarktmonitor aan op indeling regionale overleggen; 

6.Breng het indicatieve woningbouwprogramma in lijn met de programma’s van de regio’s, 
voor meer duidelijkheid en eenduidigheid in de cijfers. 

7.Goedwerkende instrumenten van andere provincies toevoegen aan eigen instrumentarium. 

8.Stel structureel schriftelijke voortgangsrapportages op over BO;

9.Organiseer een sessie met PS om afspraken te maken over informatievoorziening wonen. 
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Woningbouwtoename 2017- september 2019
 
 





AANTAL PROJECTEN PER GEMEENTE

Amersfoort 4 Renswoude 1

Baarn 2 Rhenen 2

Bunnik 1 Soest 12

Bunschoten 0 Stichtse Vecht 7

De Bilt 6 Utrecht 19

Eemnes 2 Utrechtse Heuvelrug 3

Houten 9 Veenendaal 5

Ijsselstein 2 Vijfheerenlanden 0

Leusden 9 Vianen 3

Lopik 0 Wijk bij Duurstede 3

Montfoort 2 Woerden 13

Nieuwegein 8 Woudenberg 2

Oudewater 1 Zeist 16

Wednesday, January 29, 2020 9
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Evaluatie van het proces: aanpak & werkwijze 
Interne medewerkers kijken kritisch terug op het interne proces, maar zijn ook trots!
 

Positieve punten:

Betrokken, zelfstandig werkende professionals

Veel kennis aan boord

Groot aantal projecten en relevante thema’s opgepakt

Relatie met gemeenten goed; netwerk intensief betrokken bij aantal events

Verordening werkt: enthousiasme over flexibiliteit en maatwerk mogelijkheden

Overzicht en sturingsmogelijkheden via dashboard

Aandachtspunten:

Onvoldoende focus en te weinig keuzes binnen een ambitieus en breed programma

Team niet op volle sterkte; roerige tijden met veel personele wisselingen in programmateam én 
programmamanagement

Specifieke expertise ontbreekt op een aantal vlakken

Spanningsveld binnen organisatie: integraal programma in (soms nog) sectorale organisatie, samenwerking 
tussen afdelingen is niet optimaal

Breedte van Verordening zorgt (soms) voor onduidelijkheid bij externe partners. 

Successen zijn onvoldoende gevierd en uitgedragen (profilering en communicatie)



Tussentijdse evaluatie op geleverde inspanningen en bereikte resultaten (zie ook de bijlage)

In het algemeen tevreden; de programma uitvoering ligt redelijk tot goed op schema 

Er zijn diverse successen geboekt, zoals:
 proactieve rol middenhuur (biedboek en concrete projecten via challenge)
 groot aantal woningbouwprojecten versneld
 intensief betrokken bij 20 integrale gebiedsontwikkelingen
 meer samenwerking met regio’s U16 en Food Valley
 rol bij realisatie energieneutrale woningen, bijvoorbeeld De Horden en Hamershof 
 Team SNEL: kennisdeling en communicatie rondom energietransitie
 beter inzicht door diverse woningmarktonderzoeken

Maar er zijn ook zaken minder goed van de grond gekomen, zoals:  
 initiëren van innovatieve projecten 
 in kaart brengen en wegnemen van knelpunten bij realisatie sociale huurwoningen
 mogelijkheid verkennen marktplaats voor aanbieders van dakoppervlak en zonnepanelen
 verbeteringen en aanpassingen monitor 11

Evaluatie van inhoud: inspanningen & resultaten 
De uitvoering van het programma gaat goed; er is veel bereikt, maar er zijn ook zaken bijven liggen
 



Externe partners zijn positief over:

ondersteuning en interventie bij projecten;

speciale events: 100 dagen challenge, challenge middenhuur, handelsmissie, matchmaking, 
oogstfeest: benadrukt gezamenlijke belang en geeft energie;

(bestuurlijke) aandacht;

platform voor ontmoeting en netwerken;

enthousiasme en ondernemerschap;

behulpzaam en betrokken.
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Opinie externe partners (beleggers, corporaties en ontwikkelaars)
Er is veel lof over de aanpak van de Provincie op Binnenstedelijk Ontwikkeling 
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