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Inleiding 

Op 12 september 2005 hebben uw Staten besloten tot het instellen van de Commissie Onderzoek Bouwstagnatie. 
De aanleiding tot de instelling van de commissie vormde het feit, dat uit beschikbare landelijke cijfers en cijfers 
voor de provincie Utrecht blijkt dat er binnen de provincie Utrecht sprake is van stagnatie op het gebied van de 
woningbouw, ook relatief ten opzichte van de landelijke trends. De lagere woningbouwproductie in de provincie 
Utrecht is helaas geen incident, maar een trend die zich tijdens het vorige streekplan ook reeds voordeed en ook 
nu nog voortzet.  
De commissie heeft zich allereerst ten doel gesteld zicht te krijgen op de oorzaken van de stagnatie van de 
woningbouw en te bezien welke mogelijkheden er zijn om in deze situatie verbetering te brengen.  
 
Naast het onderzoeken en achterhalen van de oorzaken, heeft de commissie ook tot opdracht gekregen de 
richting te duiden, c.q. concrete maatregelen voor te stellen, zonodig onorthodoxe oplossingen aan te dragen om 
de op provinciaal- en regionaal niveau neergelegde opgaven in het Streekplan 2005-2015, ook daadwerkelijk te 
kunnen realiseren.  
 
De commissie heeft in de afgelopen periode naast de reguliere vergaderingen, de uitgevoerde onderzoeken, 
begeleid door het adviesbureau Atrivé, ook locatiebezoeken gebracht aan Woerden, Nieuwegein, Houten, 
Utrecht en Amersfoort. Tevens zijn paneldiscussies gevoerd. De panels waren samengesteld uit verschillende 
partijen met kennis van zaken, zoals bestuurders, bouwers, aanjagers, woonconsumenten en wetenschappers.   
Ook is met een aantal gemeentebestuurders gesproken. De onderzoeksopdracht is door de griffie gefaciliteerd.  
 
Op 8 mei 2006 heeft de commissie haar eindrapport gepresenteerd. Op 22 mei 2006 heeft een technische 
behandeling van het rapport plaatsgevonden in de statencommissie Ruimte en Groen. De in die vergadering 
gestelde informatieve vragen zijn voorzien van een antwoord, dat u bijgevoegd aantreft. Tevens is bijgevoegd 
het standpunt van gedeputeerde staten.  
 
Voorgesteld wordt overeenkomstig de unaniem door de Commissie Onderzoek Bouwstagnatie geformuleerde 
aanbevelingen te besluiten, zoals verwoord in bijgevoegd ontwerp-besluit.  
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Besluit 

Besluit van 12 juni 2006 tot instemming met de aanbevelingen van de Commissie Onderzoek 
Bouwstagnatie  
 
Provinciale staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van de Commissie Onderzoek Bouwstagnatie uit hun Staten van 8 mei 2006  
 
Overwegende:

dat er sprake is van een substantiële stagnatie in de woningbouw binnen de provincie Utrecht; 
 
dat de door hun Staten ingestelde Commissie Onderzoek Bouwstagnatie in haar eindrapport deze 
stagnatie in beeld heeft gebracht, alsmede een aantal aanbevelingen doet, gericht op het realiseren van 
de opgaven, zoals vermeld in het Streekplan 2005-2015; 
 
dat de Commissie Onderzoek Bouwstagnatie haar unaniem vastgestelde aanbevelingen ter instemming 
aan hun Staten voorlegt in de vorm van onderstaand besluit:  
 
Besluiten:

0. Aanbeveling Algemeen: 

Gedeputeerde staten opdracht te geven binnen drie maanden te rapporteren over de aanpak en het 
tijdpad van de uitvoering van onderstaande besluiten met als doel daarover in hun Staten op 18 
september 2006 concreet te kunnen beslissen over de verdere uitwerking van deze besluiten.  
 
Conform aanbeveling 1: 

a. Het is noodzakelijk de ontwikkeling van Rijnenburg nog in 2006 voortvarend ter hand te 
nemen. In deze Streekplanperiode moeten substantieel meer woningen worden gebouwd dan 
de 2.000 die in het Streekplan zijn voorzien. De Commissie denkt in de richting van 7.000 
woningen in deze Streekplanperiode. Uiteraard mag de voortgang in Leidsche Rijn daardoor 
niet stagneren en moet de ontsluiting van Rijnenburg geregeld zijn. De provincie faciliteert 
daartoe, voor zover nodig, de stad Utrecht.  

b. De ontwikkeling van binnenstedelijke locaties, niet alleen in de steden Utrecht en Amersfoort, 
maar ook in andere Utrechtse steden en dorpen, duurt vaak langer dan voorzien. Desondanks 
moeten de inspanningen voor de ontwikkeling van binnenstedelijke locaties worden 
voortgezet. Daarvoor zijn draagvlak en kwaliteit belangrijk. Behalve via ambtelijke 
ondersteuning gaat de provincie daarbij helpen door substantieel financieel bij te dragen. 
Alhoewel nu niet concreet te bepalen is in hoeverre deze maatregel daadwerkelijk bijdraagt 
aan de snellere ontwikkeling van binnenstedelijke locaties, dient hier toch een sterke prioriteit 
te worden gelegd, om te voorkomen dat er meer gebouwd zal worden in het landelijke gebied. 

c. Gedeputeerde staten de opdracht te geven om in 2006 met voorstellen te komen voor 
aanvullende bouwlocaties voor maximaal 10.000 woningen. Deze locaties moeten worden 
gevonden binnen de bestaande rode contouren. Als blijkt dat dit niet mogelijk is worden 
woningbouwlocaties ontwikkeld aan de randen van bestaande kernen. Deze locaties worden 
organisch ingepast met behulp van beeldkwaliteitsplannen. De provincie stimuleert en 
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faciliteert gemeenten om beeldkwaliteitsplannen te ontwikkelen. 
 
Conform aanbeveling 2:

a. Gedeputeerde staten op te dragen over de voorstellen van de corporaties om 26.000 woningen 
te willen realiseren in de regio Utrecht en andere voorstellen met de corporaties in gesprek te 
gaan, inclusief de vraag waar zij betaalbare huur- en koopwoningen kunnen bouwen. De 
provincie faciliteert de gemeenten bij het opstellen van woonvisies, waarin opgenomen onder 
andere concrete prestaties die van corporaties mogen worden verwacht. 

b. Koopwoningen die deels met gemeenschapsgeld worden gebouwd of verkocht (zoals 
bestaande huurwoningen) dienen beschikbaar te blijven voor de doelgroep tot ongeveer 
modaal. Op veel grotere schaal dan thans moet de provincie bij gemeenten stimuleren dat het 
concept van Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE), zoals Te Woon, zie bijlage 10 van 
het rapport, wordt ingezet als beleid. Hiertoe dient de provincie expertise op te bouwen. 
Vervolgens moeten deze opties indringend onder de aandacht van gemeenten en corporaties 
worden gebracht. 

c. Gedeputeerde staten wordt opgedragen met gemeenten, woningcorporaties en de Stichting 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten een provinciebrede impuls voor 
startersleningen op te zetten. 13 van de 29 Utrechtse gemeenten verstrekken een 
Starterslening. De provincie moet daarin ook financieel participeren. Als voorbeeld kan 
dienen het initiatief dat door de provincie Limburg is genomen, zie bijlage 11 van het rapport. 
In dit voorbeeld overbrugt de starterslening het verschil tussen aankoopkosten van een woning 
en het hypotheekbedrag dat een starter op basis van zijn/haar inkomen kan lenen volgens de 
norm van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).  

 
Conform aanbeveling 3:

Een ad hoc commissie in te stellen of deze opdracht toe te voegen aan de opdracht van de commissie 
Vermindering Regelgeving en Bureaucratie eind 2006 een rapportage met aanbevelingen uit te 
brengen over:  

a. De (onbedoelde) stapeling van beperkende effecten van besluiten die genomen zijn in het 
Streekplan 2005-2015 en die een stagnerend effect kunnen hebben op de woningbouw; 

b. De mogelijkheden de provinciale eisen en overige provinciale regelgeving voor gemeentelijke 
bestemmingsplannen (zie ook bijlage 7) te verminderen, te stroomlijnen, dan wel aan te 
passen aan de bestaande landelijke wetgeving, zodat er geen extra stagnerende effecten op de 
woningbouw optreden.   

 
Conform aanbeveling 4:

a. Gedeputeerde staten op te dragen op provinciaal niveau een kennisbank in te richten die voor 
gemeenten met minder dan 30 tot 35.000 inwoners als vraagbaak kan dienen voor allerlei 
relevante regelgeving (o.a. luchtkwaliteit, flora en fauna, bodem, archeologie etc.). De 
provincie dient de kennisbank effectief onder de aandacht te brengen. 

b. Een pool van provinciale én gemeentelijke projectleiders samen te stellen die op afroep 
beschikbaar is om in deze gemeenten woningbouwprojecten van de grond te tillen. Daarbij 
wordt betrokken de aangenomen motie “Vliegende ambtenaar” van 7 november 2005 over de 
uitwisseling van ambtenaren tussen provincie en gemeenten vice versa. 

 
Conform aanbeveling 5:

a. Gedeputeerde staten op te dragen aan de ervaren niet-meedenkende houding een einde te 
maken en daartoe voorstellen te doen. De ook gesignaleerde uitstekende uitzonderingen van 
meedenkende ambtenaren en onderdelen van de werkorganisatie dienen tot voorbeeld. 

b. Gedeputeerde staten uit te nodigen tot het aantrekken van accountmanagers. Zij zijn dan 
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aanspreekpunt (het ene loket) voor gemeenten en  bouwers en zorgen er binnen de provinciale 
organisatie voor dat optimale voortgang wordt geboekt en obstakels worden opgeruimd. Ook 
nemen zij het initiatief indien woningbouwprojecten stagneren. 

 
Conform aanbeveling 6 : 

Gedeputeerde staten opdracht te geven een nader onderzoek in te stellen naar de toekomstige 
huisvesting van jongeren in de provincie, op basis waarvan aanvullend beleid kan worden ontwikkeld, 
zoals de eventuele woningbehoefte, zowel qua vorm als aantallen. 

 
Conform aanbeveling 7: 

Provinciale staten opdracht te geven tot het zelf monitoren van de ontwikkeling van de woningbouw 
en periodiek, bijvoorbeeld eens per twee jaar, ronde tafel gesprekken te organiseren met  a) de 
wethouders van alle Utrechtse gemeenten die volkshuisvesting in hun portefeuille hebben en met b) 
ontwikkelaars, corporaties, bouwbedrijven en woonconsumenten. 

 
Conform aanbeveling 8:

Provinciale staten opdracht te geven om in de eerste helft van 2008, aan de hand van de 
bouwproductie van 2005 t/m 2007, de balans op te maken met als doel na te gaan of de gestelde  
bouwproductie gericht op het terugbrengen van het woningtekort naar 3% in 2015, op koers ligt.  
Als dat niet het geval is dan staan de Staten voor de keuze om te bezien op welke wijze deze 
doelstelling kan worden gehaald, waarbij een keuze voor nieuwe bouwlocaties nadrukkelijk aan de 
orde. 
 
voorzitter, 
 

griffier, 
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