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Eindrapportage Commissie Onderzoek Bouwstagnatie 
 
Overzicht van vragen en antwoorden naar aanleiding van de technische behandeling van het rapport in 
de vergadering van de commissie Ruimt en Groen van 22 mei 2006. 
 
Inleiding 
Tijdens de technische behandeling van het eindrapport van de Commissie Onderzoek Bouwstagnatie 
in de commissie REG van 22 mei jl. is door de alle statenfracties, met uitzondering van de fracties van 
de SP en SGP, het woord gevoerd. Door de voorzitter is er op aangedrongen de bijdrage te beperken 
tot technische vragen ten aanzien van het rapport. De politieke discussie zal plaatsvinden in de 
behandeling van het rapport in de vergadering van Provinciale Staten van 12 juni 2006. Hieronder 
worden de gestelde vragen en antwoorden gegroepeerd naar een aantal thema’s weergeven. Er is van 
afgezien om bij iedere vraag aan te geven door welke fractie deze gesteld is. Dit kan in het verslag 
worden teruggevonden. Bovendien hebben verschillende fracties gelijksoortige of identieke vragen 
gesteld, dan wel op elkaars vragen voortgeborduurd.  
In de door de fracties geleverde bijdragen zijn niet alleen technische opmerkingen gemaakt. Deze zijn 
hier niet weegegeven. Deze kunt u terugvinden in het verslag van de vergadering en kunnen door de 
fracties worden betrokken bij de behandeling van het rapport in Provinciale Staten. 
 
Beperking tot provincie 
Vragen: Het onderzoek doet alleen uitspraken over wat we als provincie kunnen doen, is kritisch op 
rol van de provincie, spreekt weinig tot geen oordeel uit over andere spelers. Waarom deze beperking? 
Antwoord: De commissie heeft zich in haar conclusies wel uitgesproken over de gehele problematiek 
van de bouwstagnatie en de rollen van de verschillende partijen daarin. Bewust heeft de commissie 
zich in haar aanbevelingen echter beperkt tot de zaken die behoren tot de eigen mogelijkheden en 
bevoegdheden van de provincie. Het rapport heeft hiermee naar het oordeel van de commissie aan 
kracht gewonnen.  
 
Cijfers in relatie tot het cijfermateriaal Streekplan 
Vragen: Hoe kan het dat er in 2004 een nieuw Streekplan is vastgesteld en dat we daar nu al kritisch 
over zijn? Validiteit van de cijfers? Methode van berekening?  
Antwoord: De commissie is begonnen met het verzamelen van feitenmateriaal over de stagnatie. De 
cijfers van de afgelopen elf jaar komen van GS. Vervolgens zijn de CBS bevolkingscijfers van 2005 
door hetzelfde onderzoeksmodel (het z.g. IPB-model) gehaald. In feit een update van de basisgegevens 
van het Streekplan die dateren van 2002. Deze actualisering leidde tot belangwekkende cijfers en de 
conclusie dat zonder extra acties het doel van 3% woningtekort in 2015 niet wordt gehaald. De vraag 
kan wel gesteld worden hoe het komt dat wij, na elf jaar stagnatie, er nu pas over spreken. Dat zal o.m. 
te maken hebben met het gevoel van urgentie. 
 
Jongeren- en studentenhuisvesting 
Vragen: Zijn er echt geen cijfers beschikbaar? Berichten in de krant zijn dat in Utrecht 
studentenhuisvesting binnenkort geen probleem meer is. Moet aanbeveling 6 bijgesteld worden? 
Antwoord: Het bleek de commissie dat er geen provinciedekkend cijfermateriaal over de 
jongerenhuisvesting beschikbaar is. De gemeente Utrecht komt binnenkort met een rapportage over 
studentenhuisvesting, echter dit zal dus slechts informatie bieden voor een deel van de betreffende 
groep en een deel van het provinciale grondgebied. Mocht PS van mening zijn dat een goed beeld van 
de problematiek van studenten- en jongerenhuisvesting wenselijk is, dan moet alsnog tot een nader 
onderzoek worden besloten. De commissie zal hier verder geen rol in spelen. 
 
Deregulering 
Vragen: Wat is de waarde van het oordeel over het provinciale apparaat. Is hoor- en wederhoor 
toegepast? Heeft de commissie een voorkeur hoe dit wordt opgepakt? 
Antwoord: Rode draad in veel gesprekken met gemeenten en andere partijen is hun ervaring dat de 
provincie onvoldoende meedenkt. Deze ervaring is o.m. getoetst in een gesprek op 17 maart met 
enkele ambtelijk medewerkers van de provincie, zie blz. 73 e.v. Ook is het zo dat door 
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beleidsbeslissingen van de kant van de provincie (en dus ook van de Staten) er stapeling van 
regelgeving is ontstaan die soms nadelig werkt voor de woningbouw. Een hernieuwde afweging van 
regels moet plaatsvinden. Enerzijds zijn provincie en gemeenten gebonden aan regels en moeten die 
ook gehandhaafd worden. Anderzijds verwachten gemeenten van de provincie dat zij, naast haar 
handhavende rol, ook meedenkt met de problemen van gemeenten. Dat gebeurt te incidenteel. 
Hiervoor is er een cultuurverandering binnen de provincie nodig. De commissie heeft m.b.t. het 
kritisch bezien van de provinciale regelgeving geen voorkeur of dit wordt opgepakt door een ad oc 
commissie dan wel wordt ingebracht bij de commissie deregulering.  
 
Binnenstedelijke locaties/nieuwe locaties 
Vragen: Is geld wel de enige oplossing? Kunnen binnenstedelijke projecten binnen het gestelde 
tijdpad naar voren worden gehaald? Zijn er geen andere oorzaken dan beperkte financiën? Is 
koppeling van inbreiding en uitbreiding mogelijk? Zijn hier afspraken over te maken? 
Antwoord: De commissie constateert dat wij als provincie nogal optimistisch zijn over de doorlooptijd 
van binnenstedelijke projecten. Onze zegslieden zeggen dat gemakkelijke binnenstedelijke projecten 
niet meer bestaan. We zullen rekening moeten houden met 8 of meer jaren doorlooptijd. Een deel van 
deze vertraging heeft te maken met gebrek aan geld. De provincie heeft al eerder statenbreed besloten 
om ruim € 10 miljoen in de binnenstedelijke vernieuwing te steken. Dat programma loopt en is, voor 
zover wij weten succesvol. Dit programma wordt ook door gemeenten gewaardeerd. Wij denken dat 
we zwaar moeten insteken op binnenstedelijke vernieuwing, óók om te voorkomen dat onnodig buiten 
de contouren wordt gebouwd. Het is dus ook in ons eigen belang dat deze projecten voortgang kunnen 
vinden. De koppeling van inbreiding aan uitbreiding is niet altijd mogelijk omdat niet elke gemeente 
de keuze heeft tussen inbreiding en uitbreiding. Daar waar dat kan en zinvol is (sommige van onze 
zegslieden maakten ons er op attent dat vanwege de grote woningschaarste er geen gevaar is dat 
eventuele uitbreiding de inbreiding zal overheersen) kan de provincie voorwaarden stellen bij het 
verstrekken van gelden.   
 
Diverse vragen 
 
Vraag: Als je bouwstagnatie oplost heeft dit een aanzuigende werking op mensen van buiten de 
provincie, waardoor de vraag weer groter wordt. Hoe kijkt de commissie daar tegenaan? 
Antwoord: Koopwoningen boven de € 181.000 zijn, conform de Huisvestingswet zonder economische 
binding te betrekken. In dat opzicht kunnen gemeenten niet sturen. Het is een bekend verschijnsel dat 
woningbouw ook vestigers van buiten aantrekt. Dit is ook meegenomen in de actualisatie van de 
cijfers die laten zien dat het bouwprogramma niet meer voldoende is om de doelstelling van het 
Streekplan te behalen. De Commissie is niet afgeweken van het Streekplanbeleid van beheerste groei. 
Dit komt tot uitdrukking in een na te streven woningtekort in 2015 van 3%. Het alternatief is het laten 
oplopen van het woningtekort, wat leidt tot nog hogere huizenprijzen, nog meer verdringing van lage 
en middeninkomens, nog meer vergrijzing en ontgroening, nog meer verkeerscongestie en schade aan 
de luchtkwaliteit en uitholling van het draagvlak voor de bedrijvigheid en de kennisinstituten. 
 
Vraag: Als provincie extra geld investeert, gaan andere spelers dan niet afwachten en achterover 
leunen? 
Antwoord: Het kan toch niet zo zijn dat een democratisch gekozen overheidsinstelling als reactie op 
reactief gedrag van derden zelf nóg reactiever gaat reageren als het algemeen belang daarmee in 
gevaar komt. Dat neemt niet weg dat de provincie en gemeenten ook niet naïef moeten zijn en zonder 
voorwaarden geld investeren. Dat gebeurt ook niet. De extra financiële impuls vanuit de provincie 
voor de binnenstedelijke vernieuwing vindt plaats op contractbasis, en terecht.  
 
Vraag: Je moet ook doorstoom bevorderen en dan weten wat de behoefte is. Waarom is niet op nadere 
differentiatie van de behoefte ingegaan? 
Antwoord: De commissie besteedt in par. 3.2 enige aandacht aan de omslag in de markt en de daaruit 
voortvloeiende consequenties voor de differentiatie. De aandacht ligt vooral bij de woonbehoefte van 
starters, middeninkomens en senioren en bij de duurdere huurwoningen en koopwoningen rond de 
twee ton.  
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Vraag: Inspraakprocedures worden als vertragende factor benoemd, echter vertraging kan ook zitten in 
het feit dat omwonenden pas laat betrokken worden. 
Antwoord: Deze opmerking vindt de commissie herkenbaar. Tijdens de locatiebezoeken hebben 
gemeenten als Woerden en Utrecht aangegeven hoe zij hiermee omgaan. Door de belanghebbenden 
vroeg te betrekken in een globale gebiedsvisie kan de hoeveelheid bezwaarschriften later in het proces 
teruglopen. 
 
Vraag: Voorzichtig zijn met overplannen. Je kunt ook projecten naar voren halen. Moet je bij 
vertraging echt 30-40% overplannen? 
Antwoord: Het idee van overplannen gaat vooral over het beschikbaar hebben van voldoende 
reservelocaties om bij tegenvallers op de ene locatie andere locaties versneld naar voren te halen. Dit 
betreft vooral de planologische capaciteit, maar uiteraard nog niet de feitelijke bouwontwikkeling. 
Overplanning geeft juist de ruimte om met locaties in de tijd te kunnen schuiven. In de huidige situatie 
is dat in de provincie Utrecht niet of nauwelijks mogelijk.   
 
Vraag: Het getal van 7.000 woningen voor Rijnenburg graag nader toelichten. Wat als blijkt dat die 
gemeente slechts naar 5.000 wil. 
Antwoord: In het Streekplan wordt gesproken van circa 8.000 woningen in Rijnenburg, waarvan 2.000 
in deze Streekplanperiode. De commissie stelt voor extra 5.000 naar voren te halen, dus naar deze 
Streekplanperiode. Vanzelfsprekend is daarover overleg nodig met de gemeente Utrecht. 
 
Vraag: Het is toch de taak van GS om te monitoren, waarom stelt de commissie voor dat PS die taak 
op zich nemen? 
Antwoord: Uiteraard zullen GS het overgrote deel van de monitoring voor hun rekening blijven nemen 
en daarvan verslag doen aan PS. De commissie heeft echter ervaren dat het spreken met 
belanghebbenden en betrokken een meerwaarde heeft. Dat is het motief om het voorstel te doen 
periodiek met betrokkenen te spreken. Dat helpt om het gevoel bij deze materie te versterken en naar 
de praktijkproblemen van bouwers en bewoners te luisteren. Deze vorm van monitoring past prima bij 
de rol van gekozen volksvertegenwoordigers. 
 
Vraag: Zijn de bezochte locaties evenwichtig gekozen? 
Antwoord: Ja de commissie heeft zeer bewust voor deze locaties gekozen omdat het ondoenlijk was 
om alle locaties te bezoeken. Er is gekozen voor een opzet waarin zowel binnenstedelijke als 
uitleglocaties, kleine en grote locaties, successen en probleemlocaties aan de orde konden komen. De 
commissie is van mening dat de bezoeken een voldoende representatief beeld hebben opgeleverd. 
 
Vraag: Moeten de 10.000 extra woningen, zie aanbeveling 1c., via inbreiding of uitbreiding tot stand 
komen? 
Antwoord: Daarover heeft de commissie zich niet uitgesproken. Er is wel een andere volgorde 
aangegeven. Eerst pogen deze woningen te bouwen binnen de rode contouren. Pas als dat niet lukt 
buiten de rode contouren.  
 
Vraag: Is er een concreet beeld over een kennisbank en op welke termijn die er zou moeten komen? 
Antwoord: Er zijn diverse best practices bekend op het gebied van kennisbanken, bijeenkomsten, 
websites etc. Dit is bekeken in het onderzoek naar andere provincies, zie ook bijlage 5. De eerste stap 
in de eventuele realisatie is de gevraagde terugkoppeling van GS over de aanpak op 18 september. 
 
Vraag: Zijn er extra woningen te genereren door bestaande voorraad aan te passen (splitsen)? Zo ja, 
om welke aantallen kan het dan gaan? 
Antwoord: In theorie is dat mogelijk in een beperkt deel van de voorraad. Of het splitsen woningen 
met toekomstwaarde oplevert is nog maar de vraag. Overigens heeft de commissie deze vraag niet 
uitdrukkelijk onderzocht. 
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Vraag: Minister Dekker heeft een plan om starters te steunen met 40 miljoen euro. Wat zijn daarvan 
de consequenties voor Utrecht en is dan aanbeveling 2c nog steeds relevant? 
Antwoord: De commissie is van mening dat het plan van minister Dekker een goed initiatief is. Het is 
nog steeds wenselijk om starters te ondersteunen en de provincie kan daar wel degelijk een rol in 
spelen. Het feit dat het Rijk het ook doet is geen reden om het als provincie Utrecht niet te doen. 
Overigens speelt zowel in de plannen van de minister als onze voorstellen (die van de provincie 
Limburg is overgenomen) het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten een 
belangrijke rol. 
 
Vraag: In het ILG wordt gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak en worden belanghebbenden bij 
elkaar gebracht en afspraken gemaakt. Ligt er met betrekking tot de woningbouw een dergelijke rol 
voor de provincie? 
Antwoord: De provincie  maakt al per deelregio (zie het Utrechts model) afspraken maken over typen 
woningen die worden gebouwd. Zie bijvoorbeeld de afspraken over de woningbouw in Eemland en 
voor de stadsregio Utrecht het BRU, maar ook de vervolgafspraken per regio over de noodzakelijke 
ouderenhuisvesting. In die zin dus ja.  
 
Vraag: Is de commissie toe aan een evaluatie van haar werkwijze? 
Antwoord: Het lijkt ons een goed idee dat de commissie een evaluatie, inclusief kostenoverzicht, 
opstelt en dit, na de zomer, overlegt aan de Staten.  
 
Vraag: De gedeputeerde is vaak een succesfactor. Is dit een waardeoordeel richting ons GS? 
Antwoord: Nee, maar wel hebben wij in onze gesprekken kunnen vaststellen dat een wethouder, een 
gedeputeerde, een corporatiedirecteur, etc. die er écht voor gaat veel uitmaakt. Het feit dat 
medewerkers weten dat een bepaald onderwerp urgentie heeft wordt door een leidinggevende handen 
en voeten gegeven en dat maakt vaak een beslissend verschil.  
 
Vraag: Over de grafiek pag. 11: zijn er ook gegevens over wat niet gerealiseerd is? 
Antwoord: De grafiek laat zien dat vooral de realisatie in de huursector tussen 1996 en 2002 is 
gedaald. Het was in die periode expliciet rijksbeleid om te bouwen voor doorstroming en sociale 
huurwoningen te verkopen. 
 
Vraag: Het tekort aan eengezinswoningen en goedkope c.q. betaalbare koop. Zijn bepaalde 
maatregelen nodig? Is oorzaak gelegen in uitblijvende vraag? Is er een gat tussen dure huur en 
goedkope koop m.n. 1-gezinswoningen of ook andere categorieën? 
Antwoord: Vóór ongeveer 1999 sloot de markt van de duurdere huurwoningen nog aan op de 
goedkope koopwoningen. Door de economische recessie, maar meer nog door de snelle stijging van de 
koopprijzen rond en na 1999 is er sprake van twee gescheiden markten waardoor de doorstroming 
tussen koop en huur stokt. Hoewel het niet specifiek onderzocht is, zou het kunnen zijn dat als gevolg 
van meerdere jaren economische groei die twee markten weer dichter bij elkaar komen. Het tekort 
manifesteert zich in zowel eengezinswoningen als appartementen, uiteraard met verschillen tussen 
deelregio’s en gemeenten. De noodzakelijke maatregelen op het gebied van vraagondersteuning zijn 
geformuleerd in aanbeveling 2. 
 
Vraag: Is centrale regie nodig tussen lagere overheden en corporaties? Ontbreken 
sturingsinstrumenten? 
Antwoord: In het algemeen geldt dat de rijksoverheid in de jaren negentig de regie voor de 
woningbouw heeft willen overlaten aan de marktontwikkelingen. Dat beleid is ingezet met de nota 
Heerma. Zie ook de opmerkingen van prof. Van der Schaar op blz. 85. De regie tussen lagere 
overheden en corporaties is toegekend aan gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden. Deze 
sluiten prestatiecontracten, straks bij uitvoering van de nota Ruimte op basis van z.g. Woonvisies, met 
corporaties. De commissie vindt dat de provincie de gemeenten kan meehelpen om kwalitatief goede 
woonvisies op te stellen zoals in aanbeveling 2a is opgenomen.  
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Vraag: Is binnen de kaders van beheerste groei, zoals vastgelegd in Streekplan, gezocht naar 
mogelijkheden om met de bouwopgaaf aan de slag te gaan? 
Antwoord:Sterker, de commissie was gehouden aan het beleid neergelegd in het Streekplan. De 
vertaling van het begrip beheerste groei heeft in het Streekplan uitdrukking gevonden in het niet 
opheffen van het woningtekort maar te streven naar een tekort van 3% in 2015.  
 
Vraag: In de toekomst is de rol van de provincie beperkt. Hoe kan zij haar rol versterken bijvoorbeeld 
in relatie tot ILG. 
Antwoord: De rol van de provincie is qua bevoegdheden inderdaad beperkt. Uit onze aanbevelingen 
blijkt echter dat de provincie voldoende zou kunnen bijdragen om de woningbouw in de provincie een 
positieve impuls te geven.  
 
Vraag: Soms stelt provincie hogere normen of eisen. Heeft de commissie een idee over de manier 
waarop consequenties van besluiten beter inzichtelijk gemaakt kunnen worden? 
Antwoord: Ambtenaren van de provinciale werkorganisatie hebben de commissie attent gemaakt op de 
onbedoelde stapeling van effecten die een stagnerend effect kunnen hebben op de woningbouw (zie 
aanbeveling 3) Bewustwording van dit soort van onbedoelde effecten is een eerste stap. 

Vraag: Hoe kan de gewenste cultuuromslag binnen het ambtelijke apparaat bevorderd worden? 
Antwoord: Van belang is in eerste instantie dat de commissie de Staten wilde informeren over de 
ervaringen van gemeenten. Vervolgens is het de vraag of de Staten zich in dit beeld herkennen. Als dat 
het geval is moeten we er wat aan doen. In dat opzicht wijzen we er op dat in de Voorjaarsnota dit 
onderwerp aan de orde is gekomen (Voorjaarsnota blz. 17 e.v.) De Staten hebben bij de behandeling 
van de voorjaarsnota over dat onderwerp een motie aangenomen. Vervolgens komt dat onderwerp nog 
voor de zomer in de cie. Bestuur en Middelen dit onderwerp aan de orde. Dat zal ongetwijfeld niet de 
laatste keer zijn. Dat zijn momenten waarop de Staten zich over dit onderwerp kunnen uitspreken.  
 


	Eindrapportage Commissie Onderzoek Bouwstagnatie

