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1 Samenvatting

De woningbouw in de provincie Utrecht heeft al jaren een achterstand. Daarom hebben de Provinciale

Staten van Utrecht op 12 september 2005 het initiatief genomen tot het instellen van de Commissie

Onderzoek Bouwstagnatie. De Commissie wil inzicht krijgen in de oorzaken van stagnatie, en bovendien

richtingen, maatregelen en zo nodig onorthodoxe oplossingen voorstellen aan GS. De Commissie heeft niet

alleen onderzoek laten doen, maar ook locatiebezoeken en panelgesprekken gehouden.

De Utrechtse woningbouw blijft structureel achter bij de beleidsmatige inzet. In de planperiode van het

streekplan 1995 - 2005 zijn er 60.750 woningen gebouwd in plaats van de beoogde 84.000.

Het streekplan 2005 - 2015 voorziet in de jaarlijkse bouw van 7.400 woningen, maar in 2005 is dat aantal

niet gehaald, hoewel de lijn sinds 2003 stijgt. Door de economische recessie is de woningmarkt de laatste

jaren gekanteld. Na jaren van groei en doorstroming verschuift de vraag naar het middensegment. De positie

van starters en senioren vraagt extra aandacht.

Demografische ontwikkelingen versterken het probleem. Door een grotere verdunning en individualisering

is de prognose van het toekomstige aantal huishoudens naar boven bijgesteld. Thans wordt voorzien dat het

huidige woningtekort van 7,1% terugloopt tot 4,9% in 2015, terwijl in het streekplan nog 3% is genoemd.

Bij verdere bouwstagnatie wordt het tekort nog flink groter.

Bouwstagnatie kan de vorm aannemen van planverlies en planvertraging. Er is sprake van plannersoptimisme,

maar ook van onvoorziene omstandigheden. In de landelijke literatuur worden als de belangrijkste oorzaken

genoemd: de veranderende markt, de complexiteit van vooral binnenstedelijke locaties, ingewikkelde wet- en

regelgeving en te weinig personele capaciteit bij gemeenten.

Ter bestrijding van de bouwstagnatie zijn inmiddels tal van voorstellen en onderzoeken gedaan. Ook zijn 

de eerste initiatieven ontplooid: er zijn bijvoorbeeld aanjaagteams opgezet. Ook provincies hebben ruime

ervaring met het aanjagen, faciliteren en anderszins ondersteunen van woningbouw.

In Utrecht is de druk op de woningmarkt extra hoog door de economische ontwikkeling en de aantrekkelijke

woonmilieus. Als het gaat om woningbouw is er weinig risicospreiding en nauwelijks concurrentie tussen

locaties. Volgens meerdere respondenten draagt de provinciale planologische praktijk hieraan bij. Op de 

verschillende locaties spelen vrijwel alle bekende oorzaken van stagnatie. De Commissie onderscheidt vier

hoofdthema's in de specifieke Utrechtse context: ruimte en locaties, marktwerking en financiering, regel-

geving en procedures, en tot slot de samenwerking en rolverdeling van overheden.

De Commissie Onderzoek Bouwstagnatie concludeert dat de doelstellingen rond woningbouw structureel

niet worden gehaald en dat het huidige bouwprogramma onvoldoende is om het tekort terug te dringen 

naar 3% in 2015. De veranderende rollen, de toenemende complexiteit en de kanteling van de markt zijn

belangrijke oorzaken van bouwstagnatie.

De Commissie Onderzoek Bouwstagnatie doet de volgende aanbevelingen aan Provinciale Staten:

Handhaaf de doelstelling om het woningtekort in 2015 terug te brengen tot 3%. Om dat te bereiken dienen

er 10.000 tot 15.000 woningen méér gebouwd te worden dan in het Streekplan 2005-2015 zijn opgenomen.

Op binnenstedelijke locaties moet flinke druk worden gezet én moeten extra provinciale middelen beschik-

baar  te worden gesteld. Rijnenburg kan tot 2015 groeien naar 7.000 woningen. Elders in de provincie moe-

ten locaties aangewezen worden voor maximaal 10.000 extra woningen, bij voorkeur binnen de rode contou-

ren. Als in de eerste helft van 2008 blijkt dat de bouwproductie onvoldoende op koers ligt, komt de keuze

voor nieuwe bouwlocaties aan de orde.
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Aan de vraagkant van de woningmarkt kan meer gebeuren, in samenwerking met gemeenten en corporaties.

De Commissie adviseert gemeenten beter te faciliteren bij het opstellen van woonvisies.

Expertise dient te worden opgebouwd en aan partijen te worden aangeboden op het gebied van nieuwe con-

cepten tussen huren en kopen. Aandacht moet worden geschonken aan het realiseren van “startersleningen”.

Aanbevolen wordt om accountmanagers aan te stellen en een kennisbank in te richten die als vraagbaak kan

dienen voor relevante wet- en regelgeving.

Intern moet de provincie ook aan de slag. De gesignaleerde niet-meedenkende houding moet  in positieve

zin omgebogen worden. Daarnaast dient verder onderzoek gedaan te worden naar de (onbedoelde) stapeling

van effecten door bepalingen uit het Streekplan en andere regelgeving. Ook over jongerenhuisvesting  moet

nader onderzoek in gang gezet worden.

In hoofdstuk 6 zijn de volledige conclusies en aanbevelingen opgenomen.
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2 Inleiding

2.1 Achtergrond

Uit de beschikbare landelijke cijfers en cijfers voor de provincie Utrecht blijkt dat er binnen de provincie

Utrecht sprake is van stagnatie in de woningbouw, ook vergeleken met landelijke trends en ondanks de

recente opleving van de bouwproductie. Die lagere nieuwbouwproductie is geen incident, maar een trend 

die al tijdens het vorige streekplan begon en zich nu nog voortzet.

Om zicht te krijgen op de oorzaken van de stagnatie en de mogelijkheden om daar iets aan te doen, hebben

de Provinciale Staten van Utrecht op 12 september 2005 het initiatief genomen tot het instellen van een ad

hoc commissie van onderzoek: de Commissie Onderzoek Bouwstagnatie.

2.2 Betrokkenen

De Commissie Onderzoek Bouwstagnatie bestond uit de volgende personen:

l drs. Wim J. Bos (voorzitter, PvdA)

l Loes C. Dekkers-Raadsen (CDA)

l ir. David J. van den Burg (VVD)

l Jos F.M. Kloppenborg (GroenLinks)

l drs. Ali J. Dekker (D66)

l Cees J. van Kranenburg (ChristenUnie)

l dr. Roelof Bisschop (SGP)

l ir. Ton A. Witteman (SP)

De heer dr. Ruud J. Poort was secretaris van de commissie. Verder werd de commissie ondersteund door

mevrouw Miranda van Wijnen-Schreijer en mevrouw Willemijn Dalhuisen (allen griffie).

De heren Martijn Eskinasi en Reinier van der Kuij zijn namens het adviesbureau Atrivé opgetreden als

externe adviseurs en hebben de onderzoeken uitgevoerd dan wel begeleid (onderzoeken van ABF, NVM 

en WoningNet).

Activiteiten commissie
De commissie heeft naast de reguliere vergaderingen en de begeleiding van de uitgevoerde onderzoeken,

locatiebezoeken gebracht en paneldiscussies gevoerd.

Doel van de locatiebezoeken was om een praktijkbeeld te krijgen van de problemen, successen, kansen en

uitdagingen. Bij de keuze van de locaties was het uitgangspunt een goede verdeling tussen grote en kleine,

binnenstedelijke en uitleglocaties.

De panels waren samengesteld uit verschillende partijen met kennis van zaken, zoals bestuurders, bouwers,

aanjagers, woonconsumenten en wetenschappers. Daarvoor zijn ook nog andere partijen benaderd, zoals 

de Vereniging Eigen Huis en andere projectontwikkelaars, maar zij konden niet op de uitnodiging in gaan.

Locatiebezoeken zijn gebracht aan:

l Woerden. Hier werd gesproken met wethouder Groenweg, mevrouw van Kuijk en de heer Zwaneveld.

Daarna is een rondrit gemaakt langs de locaties Snel & Polanen, Snellerpoort, Waterrijk, Kamerik,

Binnenstad en Defensieeiland.

l Nieuwegein. Gesproken is met mevrouw Hofstede en de heren Verschaik, Koppenal en van der Ham.

Vervolgens zijn de projecten Vreeswijk en Blokhoeve bezocht.
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l Houten. Bezocht werd de locatie Houten Zuid. Gesproken is met mevrouw Raaijmakers (project-

ontwikkeling) en de heren de Jong (wethouder volkshuisvesting), Lubberding (wethouder RO), Stroper

(volkshuisvesting), van der Zwaan (RO), Eleveld (woningbouwcorporatie Dr. Schaepman) en van Ginkel

(woningbouwcorporatie Dr. Schaepman).

l Utrecht. Naast een tour over de Vinex-locatie Leidsche Rijn is gesproken met de heren Lenting (wethou-

der), van der Poel (projectbureau Leidsche Rijn), Lieshout (afdeling Wonen), Slappendel (Bouwfonds),

Loorbach (AM BV), Rasink (BPF Bouwinvest) en Geuskens (projectbureau Vleuterweide).

l Amersfoort. Na een ontvangst op de Vinex-locatie Vathorst werden ook nog de locaties Spoorwegzone en

Centraal Stadsgebied bekeken. Tijdens het bezoek is gesproken met wethouder Jonkman (binnenstedelijke

vernieuwing), wethouder Strengers (coördinatie Vathorst en CSG), de dames Zuiderwijk, van der Sluis 

en van Weel en de heren van Veelen (Ontwikkelingsbedrijf Vathorst), Reuser (gebiedscoördinator CSG),

Limburg (economische ontwikkeling) en Kruis (RO).

Daarnaast is gesproken met de gemeenten

l Veenendaal. Aan het gesprek namen deel de wethouders Sanders (RO) en van Maanen (volkshuisvesting),

mevrouw Karsten en de heren van Meuren (milieu), de Jong (Quattro Projectontwikkeljng) en Gnirrep

(Patrimonium)

l Utrechtse Heuvelrug, de heren Waltmann (wethouder), Pieters (RO) en Medema (Volkshuivesting).

l Bunnik, mevrouw van Rijnbach de Groot (burgemeester), mevrouw Reesinck (wethouder) en de heren

Veenhof (secretaris) en Snijders (projectmanager).

l Utrecht. Hierbij werd ingezoomd op de invloed van economische ontwikkeling op de woningmarkt 

en met name aandacht besteed aan de binnenstedelijke locaties. Gesproken is met mevrouw van Kleef

(wethouder), de dames Longe (wijkmanager) en Liedere (ontwikkelingsbedrijf) en de heren van Baren

(wijkmanager), Duister (Mitros) en Lieshout (hoofd Wonen).

Panelgesprekken zijn gevoerd met

l Aanjagers: de dames de Wit (Gelderland), Steegh (Noord-Holland) en Drevijn (Utrecht) en de heren

Noorman (VROM), Bekkers (Zuid-Holland), Henst (Gelderland), Timmermans (Noord-Brabant) en

Wiersum (Utrecht).

l Ontwikkelaars en Corporaties: de heren de Vrije (Patrimonium), Gnirrep (Patrimonium), Eleveld 

(Dr. Schaepman), van Heiligenberg (IJsselsteinse Woningbouwvereniging), Korzelius (SWW Woerden),

Duister (Mitros), Klinkenberg (Bo-Ex), Vianen (Grontmij), van Oordt (Portaal) en de Boer (Bouwfonds)

l Wethouders: mevrouw van Kleef (Utrecht), de heer Sanders (Veenendaal), de heer van Linge (Nieuwegein

en de heer de Jong (Houten), alsmede de heren van Hilten en Bors van het BRU.

l Consumenten: de heer van Genugten (Woonbond)

l Wetenschappers: de heren professor van der Schaar (RIGO en hoogleraar volkshuisvesting UvA),

professor Hooijmeijer (Universiteit Utrecht) en van der Heijden (TU Delft OTB).

l Ambtenaren van de provincie Utrecht. De heren Spelt (stedelijke ontwikkeling), Ruiter (stad en milieu,

Strookappe (bodemsanering), Schulz (ruimtelijke plannen) en Wiersum (aanjaagteam)

Tot slot heeft een provinciedekkende advertentie in huis-aan-huisbladen veertig reacties opgeleverd van

mensen die informatie aan de commissie wilden doorspelen rond het thema wonen en stagnatie van

woningbouw (zie bijlage 8 ).

De informatie uit de bezoeken, de gesprekken en de reacties op de advertentie, is verwerkt in de overzichten

met oorzaken van en oplossingen voor bouwstagnatie.
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2.3 Vraagstelling en leeswijzer

Centrale vragen voor het onderzoek van de commissie waren:

l Genereer actuele cijfers van bevolkingsontwikkeling, woningbouwproductie, vraag en tekorten.

Dit thema staat centraal in hoofdstuk 3.

l Inventariseer de oorzaken van stagnatie in de woningbouw, zowel algemeen als specifiek voor de provincie

Utrecht. Hoofdstuk 4 omvat deze inventarisatie. Ook wordt hier stilgestaan bij de instrumenten, ervarin-

gen en oplossingsrichtingen van andere provincies.

l De vraag om een oplossingsrichting, concrete maatregelen en zo nodig onorthodoxe aanbevelingen 

aan het provinciaal bestuur staat centraal in de hoofdstukken 5 en 6. Hoofdstuk 5 presenteert een

afgewogen analyse van de Utrechtse problematiek, in hoofdstuk 6 volgen de conclusies en aanbevelingen.

Ter illustratie zijn in dit rapport korte interviews opgenomen. Deze zijn van de hand van Chris Bos

(Movement). De foto’s zijn gemaakt door Sijmen Hendriuks.

In de bijlagen vindt u een selectie van relevante bijdragen, overzichten van de belangrijkste feiten, verslagen

van panelgesprekken en locatiebezoeken. Bijlage 12 is een verklarende woordenlijst van de gebruikte vakin-

houdelijke begrippen.



'Zodra ik weer in de binnenstad kom, bloei ik op. De straatjes, de oude gebouwen, in die
omgeving voel ik me gewoon helemaal thuis.'
(Anneke Luichjes, senior, Utrecht)

'Ik voel me toch verbannen'
'Ik heb mijn hele leven in Utrecht gewoond, waarvan de laatste achttien jaar in de binnenstad, aan de

Korte Nieuwstraat. En dat was echt de mooiste periode. Vanaf mijn dakterras kon ik de Dom zien.'

'Ik woonde daar drie hoog en helaas ben ik op een dag van de trap gevallen. Dat werd een verhaal van

ziekenhuis in, revalidatiecentrum uit. Uiteindelijk belandde ik in De Hoogstraat. Toen was het pro-

bleem dat mijn oude appartement niet kon worden aangepast. Door die val en de operaties loop ik niet

meer zo goed en dus zou er een traplift moeten komen. Maar ja, er was een gemeenschappelijk trap-

penhuis, dus dat kon niet vanwege de andere bewoners.' 'Via de Woonkrant kon ik tenslotte dit drieka-

merappartement krijgen in de Antoniushof. Dat had al brede deuren en een hoog toilet. Op zich is dit

geen onaardige plek, met al dat groen en met aardige, behulpzame buren. En ik mag ook niet klagen, er

zijn genoeg mensen die het met minder moeten doen. Maar het is niet wat ik werkelijk wil, want feite-

lijk wil ik zo snel mogelijk terug naar de binnenstad.' 'Mijn grote wens is een benedenappartement met

een tuintje. Helaas is het aanbod daarvan maar heel klein.' 'Ondertussen spreekt men er schande van

dat ouderen in hun eentje in een groot huis blijven wonen. Ze moeten wel, er is niks anders! Zelf ben

ik nota bene een keer naar de woningcorporatie gestapt met het verzoek om mijn vijfkamerapparte-

ment in te ruilen voor iets kleiners in de binnenstad. Ze keken of ze water zagen branden. Ze ontne-

men je de lust om zelf iets te zoeken.' 'Of ze zeggen: ga maar naar Leidsche Rijn. Maar mensen die hun

hele leven in de binnenstad hebben gewoond, gaan toch niet in Leidsche Rijn wonen.' 'Wat je ziet is dat

de binnenstad langzaam maar zeker veryupt, er komt een eenvormige bevolking. Dat zijn ongeveer de

enige mensen die de huren nog kunnen betalen. Zodra er ergens iemand vertrekt, gaat de huur fiks

omhoog.' 'Het probleem is dat ik tegen mijn zin ben verhuisd. En ook zonder dat ik er bij was, want

mijn kinderen en vrienden hebben dat voor me gedaan terwijl ik in het ziekenhuis lag. Misschien komt

het ook daardoor dat ik nog elke dag terugdenk aan mijn oude flat in de binnenstad.'

10 INTERVIEW
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3 Bouwstagnatie in Utrecht: de feiten

3.1 Ontwikkeling van de bouwproductie 
Op 1 januari 2005 woonden er 1.171.291 mensen in de provincie Utrecht. De woningvoorraad omvat 

476.000 woningen. De totale bouwproductie van 1995 tot en met 2005 bedraagt ongeveer 60.7501 woningen.

De doelstelling van het Streekplan 1994 (voor de jaren 1995 tot 2005) was een bouwproductie van ongeveer

84.000 woningen. De productie is dus met 24.000 woningen ofwel 28%, structureel achtergebleven, al zijn 

in de verschillende jaren wel schommelingen in de productie waar te nemen.

Ondanks de aanzienlijke opleving in 2005 wordt ook in het eerste jaar van de nieuwe Streekplanperiode de

gewenste productie niet gehaald. De achterstand neemt dus verder toe.

Grafiek 1. Totale Woningproductie naar jaar, type2 , eigendom (huur/koop) als staafdiagram, met ook de
gewenste productie (8.400 resp 7.300). Bron: CBS, bewerking Atrivé.

Grafiek 1 toont de productie naar type en jaar. In rood is aangegeven welk deel van de geplande productie

niet is gehaald3, de andere kleuren staan voor de productie in de verschillende woningcategorieën. Tussen

1996 en 1998 zakte de productie zichtbaar in, daarna volgde een beperkte opleving tot 2001. Het kantelen

van de economie en de woningmarkt zorgden voor een grote klap, met als dieptepunt het jaar 2003 waarin

Bouwproductie Provincie Utrecht
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1 Het onderliggende cijfermateriaal bij deze paragraaf treft u aan in bijlage 3

2 Voor een toelichting op de gebruikte terminologie zie bijlage 12.

3 In de Streekplanperiode 1995-2004 bedroeg de woningbouwopgave 84.000 woningen in tien jaar = 8.400 woningen per jaar. In

het Streekplan 2005-2015 is de totale opgave 73.660 ofwel ongeveer 7.400 woningen per jaar.



slechts de helft van de geplande nieuwe 8.400 woningen werd gehaald. De jaren 2004 en vooral 2005 laten

duidelijk een stijgende lijn zien.

De jaren '90 waren de periode van bouwen voor de doorstroming, om zo sociale huurwoningen vrij te

maken voor de primaire doelgroep. Dat betekende dat er veel koopwoningen werden gebouwd en weinig

huurwoningen: 77% koop (63% eengezinswoningen en 14% appartementen) tegenover slechts 23% huur

(11% eengezinswoningen en 12% meergezinswoningen). Door die nadruk op dure koopwoningen is de

productie sterker afhankelijk geworden van de economische ontwikkeling.

Marktpartijen leverden door de jaren heen het grootste deel van de productie. Corporaties droegen flink bij

aan de opleving in 1996 en nu aan die vanaf 2004. In de tussenliggende periode was hun bijdrage beduidend

lager, omdat er vooral koopwoningen werden gebouwd en er corporatiewoningen werden verkocht.

Qua locaties wordt de spoeling van vooral uitleglocaties steeds dunner. Bij uitleglocaties is de productie in de

provincie Utrecht bovendien steeds afhankelijker van een beperkt aantal grote locaties: Leidsche Rijn,

Vathorst en Houten Zuid. Grotere locaties hebben een langere voorbereidingstijd, waardoor de productie

traag op gang komt. Ook heeft tegenslag bij procedures of de aanleg van infrastructuur onmiddellijk grote

gevolgen. Dit beeld wordt bevestigd door onderzoek van het Ruimtelijk Planbureau (2006).

In 1995 was er een betere risicospreiding over meer middelgrote bouwlocaties, in onder meer IJsselstein,

Nieuwegein, Veenendaal en Woerden 4. Kaart 1 brengt dit in beeld.

Kaart 1. opleveringen naar gemeente 1995 en 2005. 
Bron: CBS, bewerking provincie Utrecht.

12 BOUWSTAGNATIE IN UTRECHT: DE FEITEN

4 Verschillende locaties, bijvoorbeeld Snel en Polanen en Zenderpark liepen nog langer door tot ongeveer 2000.
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3.2 Ontwikkelingen op de woningmarkt 1995-2005

Voortgang van de woningbouw is van essentieel belang voor de woningmarkt in de provincie Utrecht.

Bouwproductie en woningmarkt zijn door een complex web van oorzaak en gevolg met elkaar verbonden.

Voor het terugdringen van het woningtekort is een bouwprogramma noodzakelijk dat in omvang en samen-

stelling zo goed mogelijk aansluit bij de vraag uit de markt5. Ook is gebleken dat een kentering in de markt

bouwstagnatie kan veroorzaken als bouwers afwachten en plannen moeten bijstellen.

De late jaren '90 worden gekenmerkt door een groeiende economie. Door de lage rentestand en de verbeter-

de toegankelijkheid van de hypotheekmarkt nam de vraag naar koopwoningen snel toe, vooral tussen 1994

en 1998. In die jaren was er vooral vanuit de middeninkomens (tussen modaal en 2x modaal) extra vraag

naar koopwoningen6. In 1994 wilde 57% van deze groep kopen, in 1998 al 79%. Lage inkomens (tot modaal)

richtten zich voor 70%-80% op huren, hoge inkomens (meer dan 2x modaal) voor 90% op kopen. De totale

vraag naar huurwoningen vertoonde van 1990 tot en met 2002 structureel een dalende trend.

Grafiek 2. Vraagpatronen naar huur en koop. Bron: WBO 1990-2002.

Omdat de bouwproductie door allerlei oorzaken de vraag niet kon bijbenen, stegen de prijzen in de koop-

sector tot recordhoogte. Rond 2000 keerde het economische tij en sloeg het maatschappelijke klimaat om.

De vraag naar koopwoningen zakte snel terug naar het niveau van 1994. Dat betekende echter niet dat de

vraag naar huurwoningen steeg. De koopprijzen daalden ook niet, noch het aantal kooptransacties.
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5 Deze paragraaf is gebaseerd op informatie uit het landelijke woningbehoeftenonderzoek 1990-2002, van Woningnet en de NVM.

De belangrijkste overzichten treft u aan in bijlage 4.

6 Zie bijlage 12 voor de gehanteerde grenzen en prijsklassen. 



Waarschijnlijk stelden veel huishoudens hun verhuiswens uit vanwege de onzekere economische omstandig-

heden. Dit is terug te zien in de scherpe daling van de verhuisgeneigdheid van lagere en middeninkomens.

Bij de laatste zien we een duidelijke heroriëntatie op de huurmarkt (in 1998 wilde slechts 21% huren, in

2002 was dat 34%).

In de huursector bestond rond 1994 een groot tekort in het goedkope segment tot € 358 (prijspeil 2002).

Tot 1998 liep dat tekort scherp terug, om vervolgens te stabiliseren. Op de langere termijn is er een structurele

verschuiving naar de duurdere huursector (vanaf € 479), maar na de topjaren neemt ook het tekort aan

middeldure huurwoningen (tussen € 358 en € 479) weer toe. In de huursector is er nu vooral een tekort aan

eengezinswoningen. Het urgente tekort in de koopsector verschuift van de dure koopsector (1994) naar een

vergelijkbaar tekort in alle drie de prijsklassen. Rond 1994 zat het grootste tekort nog bij de dure koopsector

(vanaf € 214.500, prijspeil 2002), rond 1998 bij de middeldure koopsector (van € 150.200 tot € 214.500) .

Na 1998 groeit juist het tekort in de goedkope koop tot € 150.200. (Bron: WBO 1990-2002).

De prijsstijgingen in de koopmarkt gingen tussen 2000 en 2004 gewoon door. De vraag van hogere inkomens

bleef, maar de productie liep terug. De gemiddelde transactieprijs per vierkante meter steeg tussen 2000 en

2005 met ongeveer 10%, het aantal transacties bleef min of meer stabiel. Door de stijgende vierkante meter-

prijzen neemt de voorraad goedkope koopwoningen (in absolute zin) af (Bron: NVM) .

Het aantal verhuringen in de sociale huursector nam af tussen 2000 en 2003. De slaagkans van woningzoe-

kenden en de wachttijd voor sociale huurwoningen liepen in deze periode op. In 2004 is er een lichte verbe-

tering, zowel qua verhuringen, slaagkans als wachttijd. (Bron: Woningnet, Woonkompas).

Grafiek 3. Ontwikkeling van de m2 prijs voor koopwoningen 2000-2005 (Bron. NVM, bewerking Atrivé). 
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De kanteling van de markt heeft niet alleen grote gevolgen gehad voor de vraagpatronen, maar ook voor 

de bouwproductie. Uitblijvende vraag leidde tot onzekerheid bij commerciële bouwers en tot uitstel dan wel

herontwikkeling van locaties.

In de jaren '90 lag er beleidsmatig een sterk accent op bouwen voor de doorstroming, met als gevolg het rela-

tief hoge aandeel koopwoningen in de feitelijke bouwproductie. Koopwoningen veroorzaken immers langere

verhuisketens dan huurwoningen. In de jaren '90 maakten veel mensen de overstap van een huurwoning

naar een koopwoning. Zodoende nam de totale verhuisdynamiek toe. Dit werd nog versterkt door de eerste

ronde verstedelijkingsafspraken met een stevige verkoopverplichting voor corporatiewoningen, ook nog in

de periode van de omslag van de markt.

In de stad Utrecht werd in 1998 bijna 60% van de verhuisbewegingen in de koop veroorzaakt door instromen-

de huurders en nog eens door 15% starters7. Provinciebreed lag de top van de doorstroming rond 1994:

de instroom bestond toen voor 36% uit voormalige huurders en voor 35% uit starters.

Door de kanteling van de markt veranderde dit patroon van doorstroming. Waar vroeger de bovenkant van

de huurmarkt aansloot bij de goedkopere koopsector, ontstaat een gat tussen huren en kopen. Daardoor

daalt de verhuisstroom van de huursector naar de koopsector. Koopwoningen hebben nog steeds een langere

verhuisketen (aantal verhuizingen dat wordt veroorzaakt door het toevoegen van een nieuwe woning), maar

steeds vaker gaat het om verhuizingen binnen de koopsector. In 2002 betrof de instroom van huurders in de

koopmarkt in de stad Utrecht minder dan 40%, een vergelijkbaar aandeel als in 1990 en 1994. Het aandeel

van starters is teruggezakt naar 25%. Provinciaal bevinden we ons nu met 27% instromende huurders en

23% starters zelfs onder het niveau van 1990. De verhuisketens voor zowel huur als koop zijn na 1998 afge-

nomen, maar nog wel langer dan in 1994. Dat betekent dat er nog steeds meer dynamiek op de woningmarkt

is dan een decennium geleden. De tekorten in de markt verschuiven naar het middensegment: er is gebrek

aan duurdere eengezins huurwoningen en goedkopere koopwoningen. Ook naar andere prijsklassen blijft

vraag, maar de genoemde segmenten laten tussen 1998 en 2002 een stijgende lijn zien.

Verder is er gerichte aandacht nodig voor seniorenhuisvesting en voor combinaties van wonen, welzijn en zorg.

Een tweede belangrijke nieuwe aandachtsgroep zijn de starters. Daarbij kan het gaan om jongeren en

studenten die kamers zoeken of een andere eerste stap in hun wooncarrière willen zetten, maar ook om

jonge huishoudens die zich oriënteren op een koopwoning in de eigen omgeving.

In Utrecht speelt vooral de problematiek van studentenhuisvesting. Afgestudeerden vinden moeilijk een

passende woning, waardoor ook hier de doorstroming stagneert en het tekort aan studentenkamers oploopt.

De inspanningen van corporaties in de Uithof en recent van de Rabobank aan de Europalaan zijn goede ini-

tiatieven van marktpartijen, maar ze zijn niet voldoende. Over deze specifieke markt zijn alleen gegevens

beschikbaar voor de stad Utrecht (uit 2002). Om betrouwbare streefcijfers te genereren is meer inzicht in

deze markt nodig.

3.3 Actualisatie prognose bevolking, voorraad en tekort

Een van de bouwstenen onder het Streekplan is het IPB-prognosemodel (Interprovinciaal woningbehoefte-

model). Dit demografische prognosemodel simuleert de ontwikkeling van de bevolking naar leeftijd en 

type huishouden in de toekomst. In combinatie met het toekomstige bouwprogramma ontstaat zicht op 

de ontwikkeling van het woningtekort. In het Streekplan staat de doelstelling dat het woningtekort in 2015 

is teruggedrongen tot 3%.
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De prognose onder het Streekplan dateert uit 2002. Omdat ook demografie aan voortschrijdend inzicht

onderhevig is, heeft de Commissie de provinciale prognose laten actualiseren door ABF Research.

De nieuwe provinciale prognose spoort met de meest actuele nationale prognose van het CBS.

Tussen 2002 en 2005 blijkt er veel veranderd. De immigratie is teruggelopen door onder andere het

verscherpte vreemdelingenbeleid. Bovendien is de emigratie gestegen en het geboortecijfer daalt.

De individualisering en de huishoudensverdunning gaan sneller dan voorspeld.

Elders in het land is er zodoende al sprake van een teruglopend bevolkingsaantal. In Utrecht met haar

centrale ligging en economische spilfunctie is dat voorlopig nog niet het geval. De prognose voor het aantal

huishoudens t/m 2020 is sinds 2002 met bijna 10.000 huishoudens verhoogd. De nieuwe prognose van de

woningvoorraad toont de achterstand in bouwproductie, maar ook de inzet om dit na 2010 te compenseren.

Grafiek 4. Vergelijking IPB-prognoses uit 2002 en 2005 voor de jaren 2005 tot en met 2020. Bron: ABF,
provincie Utrecht, bewerking Atrivé.

Het Streekplan baseert zich op een raming van het tekort in 2002 van ruim 6%. Vooral het stadsgewest

Utrecht heeft een hoog tekort, in de andere regio's is het benedengemiddeld.

In 2002 was het bouwprogramma nog voldoende om het woningtekort in 2015 tot 3% terug te dringen.

De nieuwe prognose gaat uit van meer huishoudens en dus van een grotere woningbehoefte. In combinatie

met de lage bouwproductie in de jaren 2002 t/m 2004 (zie tabel 1) bedraagt het tekort in 2005 ongeveer

7,1%. Uitgaande van de bouw van 73.500 woningen en de sloop van 9.500 woningen in de periode van 2005
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tot 2015 is de prognose van het woningtekort 5,3% in 2010 en 4,9% in 2015. Met dit bouwprogramma 

lukt het naar verwachting dus niet om het tekort in 2015 tot 3% terug te dringen. Daarvoor zullen ongeveer

10.500 woningen extra moeten worden gebouwd. Daarbij is echter nog geen rekening gehouden met

mogelijke bouwstagnatie8.

Grafiek 5. Oude en nieuwe prognose woningtekort. Bron: ABF, provincie Utrecht, bewerking Atrivé. 

Uit de productiecijfers blijkt echter dat de doelstellingen in de huidige situatie niet worden gehaald. Uitgaan

van het complete bouwprogramma is daarom een goed voorbeeld van planners-optimisme. Daarom is een

korte scenarioanalyse gemaakt. Grafiek 6 brengt de volgende drie scenario's in beeld. Als het complete

bouwprogramma wordt uitgevoerd resteert een woningtekort van 4,9% in 2015, waarbij rekening is gehouden

met de meest recente huishoudenprognose. Maar bij een gemiddelde stagnatie van 25% tijdens deze

Streekplanperiode slaat de daling van het tekort om in een stijging naar 8,6% in 2015. Bij een bouwstagnatie

van 40% is het woningtekort in 2015 10,9%.
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Grafiek 6. Effect bouwstagnatie op woningtekort. Bron: ABF, provincie Utrecht, bewerking Atrivé.

Uit de Nota Woningbouwcapaciteit 2005 blijkt ook dat slechts een beperkt deel (ongeveer 40%) van de loca-

ties al juridisch beschikbaar is, op basis van een vastgesteld of goedgekeurd bestemmingsplan (zie grafiek 7).

Voor 13.750 woningen was de voorbereiding in gang, en meer dan 22.000 woningen bevinden zich in de

zogenaamde “potentiële plancapaciteit”. Veel locaties verkeren dus nog in de prille planologische fase van 

het woningbouwproces.

Grafiek 7. Juridische status bouwplannen. Bron: Nota Woningbouwcapaciteit 2005, provincie Utrecht, bewer-
king Atrivé.
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INTERVIEW 19

'Je kunt wel een kwade brief sturen, maar ik denk niet dat het veel helpt.
Het zal nog wel twee jaar duren voor er iets geschikts vrijkomt.'
(Angelique Peters, alleenstaande moeder, Utrecht)

‘Waarom heb jij niet zo'n groot huis?’
'Samen met mijn toenmalige vriend woonde in ik IJsselstein, maar toen onze relatie ruim drie jaar gele-

den spaak liep, ben ik met m'n zoontje Diego weer bij m'n ouders ingetrokken, hier in Utrecht. Jammer

genoeg hadden mijn ex en ik geen formele band, we zijn niet getrouwd en we hadden ook geen samen-

levingscontract. Zodoende kreeg ik geen urgentieverklaring. “Je hebt toch onderdak,” zeiden ze.' 

'Op zich was ik natuurlijk blij dat ik bij mijn ouders terecht kon, maar het was niet ideaal. Ik ben de

dertig gepasseerd, maar als ik wegging was het toch van: “hoe laat ben je thuis? Zou je het jochie wel

meenemen?”''Mijn moeder werkt hier in het verzorgingstehuis, zij heeft deze aanleunwoning voor me

geregeld. Bo-Ex heeft het hele complex aangekocht om het te slopen en naderhand iets nieuws neer te

zetten. Tot de sloop verhuren ze de leegkomende aanleunwoningen aan jongeren en mensen zoals ik.'

'Het scheelt natuurlijk dat ik nu weer op mezelf woon, maar het is veel te klein. De woonkamer is zo

krap dat je er geen eethoek in kwijt kunt, we eten noodgedwongen met bord op schoot. Verder is er

maar één slaapkamertje, dus Diego slaapt altijd bij mij. Dat is vervelend voor je privacy en op den duur

ook niet goed voor zijn ontwikkeling, denk ik.'

'Ik sta nu drieëneenhalf jaar ingeschreven, maar ik heb pas één keer een woning mogen bekijken en die

was dermate uitgewoond… Het liefst zou ik een eengezinswoning willen, of eventueel een ruime flat.

Dat hoeft niet per se in de stad te zijn, maar wel in de buurt. Ik werk zestien uur in de week en dat wil ik

graag blijven doen. Dan passen m'n ouders op, dus ook daarom ben ik aan Utrecht gebonden.'

'Af en toe ben ik er behoorlijk chagrijnig van. Je kan niks kwijt en Diego heeft nauwelijks ruimte om 

te spelen. Verder zijn hier wel veel lieve opa's en oma's, maar geen leeftijdgenootjes.'

'Twee keer in de maand gaat hij een weekend naar z'n vader, die woont met z'n nieuwe partner wel in

een grote woning. Dat maakt het eigenlijk extra zuur, want als Diego dan terugkomt vraagt hij: “waar-

om heb jij niet zo'n groot huis?”'
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4 Oorzaken van bouwstagnatie

4.1 Inleiding

Het vorige hoofdstuk ging over de symptomen en de mogelijke consequenties van de bouwstagnatie in

Utrecht. Uiteraard is het van belang om ook de oorzaken op het spoor te komen, om van daaruit pragmati-

sche, haalbare en zo nodig onorthodoxe oplossingsrichtingen aan te dragen om de doelstellingen uit het

Streekplan te bewerkstelligen. Daartoe heeft de Commissie een literatuurstudie laten doen naar de landelijke

oorzaken van stagnatie en de oplossingen van andere provincies. De uitkomsten van die studie komen in de

eerste drie paragrafen aan bod. Vervolgens verkennen we de specifieke oorzaken in de Utrechtse context. De

panelgesprekken en locatiebezoeken zijn daarbij de belangrijkste bron.

4.2 Het begrip “bouwstagnatie” geanalyseerd

Om goed inzicht te krijgen in de oorzaken en mogelijke oplossingen kan het woningbouwproces in verschil-

lende fasen worden ingedeeld. Per fase zijn er andere partijen bij betrokken en kunnen andere knelpunten

spelen.

De planologische fase omvat de totstandkoming van het streekplan, structuurvisies, woonvisies etc.

Centraal in deze fase staat het aanwijzen van locaties voor woningbouw. Overheden zijn in dit stadium 

de belangrijkste actoren.

De planfase beslaat het traject van aanwijzing als locatie tot bestemmingsplan of art 19-besluit. Daarbij is de

toekomstige bouwer vaak al betrokken.

In de ontwerpfase komt het bouwplan tot ontwikkeling, met het verlenen van de bouwvergunning als mijlpaal.

De realisatiefase behelst de daadwerkelijke bouw, tot en met de oplevering.

De beheerfase is de werkelijke gebruiksperiode van het gebouw, gevolgd door de sloop- en hergebruikfase.

De laatste twee fasen zijn voor de bouwstagnatie minder relevant, even los van de stedelijke vernieuwing.

Planwinst, -verlies en -vertraging

Naast planvertraging kan er tijdens het bouwproces sprake zijn van planverlies, waarbij minder woningen

worden gebouwd dan aanvankelijk was verondersteld. Exacte getallen over dit planverlies zijn niet bekend,

maar het komt in veel van de bovengenoemde fases voor. De capaciteit van een locatie kan bij de uiteindelijke

invulling in de ontwerpfase kleiner blijken dan eerder werd geschat. Redenen hiervoor kunnen zijn:

veranderende marktomstandigheden (eengezinswoningen in plaats van een appartementengebouw) of

veranderde regelgeving (bijvoorbeeld de noodzaak van een grotere afstand tot de snelweg, waardoor een

strook geplande bebouwing wegvalt).

Andersom is ook planwinst mogelijk: het aantal woningen kan gedurende de planontwikkeling stijgen,

bijvoorbeeld dankzij hogere dichtheden om de exploitatie rond te krijgen. Een vorm van planwinst op

programmaniveau is het beschikbaar komen van nieuwe locaties.

Voorzienbare en onvoorziene oorzaken

Theoretisch kunnen vertragingen worden gesplitst in voorzienbare en onvoorziene oorzaken. Voorzienbare

oorzaken zijn bijvoorbeeld bezwaarprocedures in de bestemmingsplanprocedure. Er kan sprake zijn van

wensplanning met een minimale doorlooptijd, die naar buiten wordt gecommuniceerd om de vaart erin te

houden. Bij complicaties moet er rekening gehouden worden met uitloop, zodat er ook zicht ontstaat op de

maximale doorlooptijd.

Bij onvoorziene vertragingen gaat het om zaken die niet in te schatten zijn voordat het proces daadwerkelijk
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start. Te denken valt aan wisselende economische omstandigheden, aan nieuwe regelgeving (bijvoorbeeld 

de Flora- en Faunawet of de Vogel- en Habitatrichtlijnen vanuit Europa), aan wisselende rollen, politieke

omstandigheden en complicaties bij bedrijfsuitplaatsing of gemeentelijke herindeling.

4.3 Oorzaken bouwstagnatie in Nederland

De landelijke literatuur schrijft de bouwstagnatie vooral toe aan de volgende oorzaken:

Om te beginnen is het bouwproces de laatste jaren complexer geworden. Landelijk komt dit door de

verschuiving van uitleggebieden naar binnenstedelijke gebieden, door toename van de participatie van

verschillende partijen en door meer voorschriften en procedures. Op zichzelf is dit geen probleem, zolang 

de professionaliteit, continuïteit en transparantie maar gewaarborgd blijven. Dit is echter niet altijd het geval.

Verder is er sprake van een veranderende markt en context van woningbouwproductie doordat de overheid de

centrale sturing op de bouw uit handen heeft gegeven en meer verantwoordelijkheid bij de gemeenten legt.

Ook de rol van woningcorporaties is sinds de institutionele veranderingen9 van 1995 sterk veranderd. Deze

partij was altijd een uitvoerende bouwpartij voor de overheid, maar heeft nu als zelfstandige partij een 

andere positie in het proces.

Al met al is er op dit moment geen duidelijke regierol in het bouwproces, terwijl er door het sterkere accent

op binnenstedelijke gebieden juist een steeds lastigere markt ontstaat, met een veelheid aan betrokken partij-

en en eigendomsverhoudingen. In deze veranderende markt en marktomstandigheden is het lastig om

draagvlak te creëren onder betrokken partijen, zowel tussen gemeenten onderling, als tussen gemeente en

marktpartij, of tussen gemeente en uiteindelijke bewoners. Gebrek aan draagvlak leidt tot extra beroeps- en

bezwaarprocedures. Dat alles zorgt voor veel planaanpassingen en juist deze aanpassingen kosten veel tijd.

In de knelpuntenmonitor Woningproductie 2003 was een te groot aanbod van dure woningen nog een

belangrijk knelpunt. In de monitor van 2005 wordt er gesproken over een te groot aanbod van appartemen-

ten. Dit hoeft elkaar niet tegen te spreken, maar het zijn wel voorbeelden van wisselende signalen uit de

markt. Bij een doorlooptijd van enkele jaren betekent dit dus dat de markt tijdens de duur van een project

verschillende geluiden laat horen.

Ondertussen is er bovendien gedetailleerde en gecompliceerde wet- en regelgeving ontstaan waarin wijzigingen

en aanpassingen elkaar snel opvolgen. Het gaat om zowel nationale als Europese regelgeving, onder meer op

het gebied van flora en fauna, luchtkwaliteit, geluid, fijn stof en archeologie. Deze ingewikkelde wetten en

regels worden in hoog tempo ontwikkeld en frequent aangepast of uitgebreid.

Onder invloed van Europa komen er steeds meer regels en vergunningsplichtige onderdelen bij in een bouw-

proces. Ook zijn er grote lokale verschillen ontstaan doordat de regelgeving ruimte laat voor lokale invulling.

Partijen weten dus lang niet altijd waar ze aan toe zijn en welke regelgeving binnen een bepaald project van

toepassing is. Het vraagt veel menskracht om de juiste juridische beslissingen te nemen en aan de goede

voorwaarden te voldoen.

22 OORZAAK VAN BOUWSTAGNATIE

9 Deze zogenaamde “Bruteringsoperatie” bouwde de centrale aansturing en subsidiëring van bouwlocaties af. Gemeenten kregen

de regierol en woningcorporaties werden verzelfstandigd.



De personele capaciteit van betrokken partijen is niet altijd voldoende. Gemeenten en marktpartijen kunnen

de veranderingen op de markt en in de wet- en regelgeving niet voldoende opvangen door gebrek aan

capaciteit, zowel kwantitatief als kwalitatief. Dit heeft alles te maken met de verschuiving van de regierol 

van de landelijke overheid naar de gemeente en de hiermee toenemende druk op het ambtelijk apparaat.

De groeiende regelgeving versterkt dat, en de effecten van bezwaarprocedures in allerlei stadia komen daar

dan nog eens bovenop.

In de knelpuntenmonitor 2005 is nog een nieuw knelpunt gesignaleerd: de welstandseisen bij zowel steden-

bouwkundige als architectuurplannen. Marktpartijen geven aan vertraging op te lopen bij het doorlopen 

van deze procedures.

Bouwstagnatie is uiteraard geen nieuw fenomeen. Sinds de landelijke Task Force Woningbouwproductie 

staat het thema in de belangstelling, getuige onder meer de periodieke knelpunten-monitors, de activiteiten

van het Ministerie van VROM en van andere provincies. Dat betreft de werkzaamheden van de landelijke

aanjaagteams (onder meer in Leidsche Rijn en het Eemkwartier), de intenties om regelgeving te bundelen,

te schrappen en te vereenvoudigen tot één omgevingsvergunning, en de woningbouwafspraken van het

Ministerie van VROM met de verschillende stedelijke regio's.

Ook uit het veld komen onderzoeken en adviezen voor versnelling, onder meer “Tempo met Regels” van 

de Vereniging Nederlandse Gemeenten, “Groei door Snoei” van de organisatie van projectontwikkelaars

NEPROM en de verkenning van de VINEX-woningproductie door het Ruimtelijk Planbureau (RPB).

Uit de panelgesprekken kwamen nog ander oorzaken naar voren voor de bouwstagnatie, waaronder het

ontbreken van centrale sturing op de woningbouw. In het kader van deregulering en privatisering heeft de

Rijksoverheid die sturing bewust uit handen gegeven. De bouwproductie is daardoor gevoeliger geworden

voor de economische conjunctuur. Gemeenten moesten wennen aan hun nieuwe rol van regisseur van de

woningbouw. Er was tijd nodig om tot een vruchtbare nieuwe vorm van samenwerking te komen. Bovendien

zijn woningcorporaties als gevolg van hun veranderde rol jarenlang sterk gefocust geweest op beheer en

herontwikkeling, en minder op nieuwbouw. De laatste jaren is die trend echter gekeerd.

4.4 Specifiek Utrechtse oorzaken van bouwstagnatie

De landelijke problemen spelen grotendeels ook in de provincie Utrecht. Daarnaast zijn er enkele typisch

Utrechtse oorzaken. Die laatste staan centraal in deze paragraaf. In hoofdstuk 5 volgen afgewogen conclusies

waarin het hele onderzoekstraject is meegenomen.

Ten eerste ligt Utrecht in het economische brandpunt van ons land. Utrecht trekt als 'creative city' hoog-

waardige werkgelegenheid aan en een hoogopgeleide beroepsbevolking. De steden Utrecht en Amersfoort

fungeren als economische motor met universiteiten, hogescholen en kennisintensieve bedrijven. De provincie

biedt aantrekkelijke woonmilieus: van internationaal grootstedelijk tot suburbaan en aantrekkelijk wonen 

in een groene omgeving. Daarnaast is Utrecht rijk aan gekoesterde historische landschappen, archeologische

en cultuurhistorische waarden en nationale parken. Zodoende groeit de werkgelegenheid harder dan de

woningbouw en de verkeerscapaciteit kunnen bijbenen.

De gunstige economische positie betekent dat de druk op de ruimte en de woningmarkt in de provincie

onverminderd hoog blijft. Investeringen in de infrastructuur verbeteren ook de mogelijkheden voor mensen

die in het mooie Utrecht willen wonen maar elders werken. In het Economisch Profiel Utrecht wordt de

relatie tussen wonen en stedelijke leefmilieus benadrukt, zie onder meer bijlage 10.

Tegelijkertijd is Utrecht een kleine provincie, met een zeer klein aantal resterende locaties. Als gevolg van de

druk en eerdere planologische procedures zijn inmiddels vrijwel alle bekende en potentiële locaties vergeven
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aan projectontwikkelaars, bouwers en grondspeculanten. Er is dus geen marktwerking in het grondbeleid,

noch tussen locaties onderling.

Een beperkt aantal grote locaties betekent een geringe risicospreiding. Een jaar vertraging in Leidsche Rijn 

of Vathorst heeft direct grote gevolgen.

Het beperkte grondgebied, de beperkte marktwerking en de grote druk op de ruimte maken het probleem

van bouwstagnatie in Utrecht groter dan waar ook. Dat vraagt om intensieve afstemming tussen overheden

en bestuursorganen. Ook communicatie en afstemming met partijen in het veld is nodig, onder meer met

woningcorporaties en andere bouwers.

Vanwege het gevecht om ruimte gaat de provincie zorgvuldig om met haar planologische bevoegdheden.

In het AD/Utrechts Nieuwsblad en in het panelgesprek stelde professor Hooijmeijer dat de provincie Utrecht

soms te strikt met de regels omgaat. Op zich relevante politieke en maatschappelijke wensen hebben

daardoor bouwstagnatie als bijwerking.

Naast de algemene problemen van overheidssturing (lange procedures, complexe regelgeving, verkokering)

werd de planologische cultuur bekritiseerd op de volgende punten:

De afgepaste hoeveelheid bouwlocaties biedt te weinig rek voor tegenvallers. Sommige gemeenten ervaren 

de rode contouren, bedoeld ter bescherming van landschap en cultuurhistorie, als beknellend. Bouwers en

overheden klagen over de strenge regels en normen. Ze merken op dat de provincie Utrecht in sommige

gevallen verder gaat met zoneringen en onderzoeksverplichtingen dan de wettelijke of Europese eisen.

De provincie koerst op een fors aandeel binnenstedelijke nieuwbouw, maar onderschat volgens verschillende

gesprekspartners de kosten, de complexiteit en de doorlooptijd van dergelijke locaties.

De doelstellingen van het Streekplan zijn volgens de geïnterviewde wetenschappers niet met elkaar in

evenwicht: ten aanzien van werkgelegenheid wordt uitgegaan van een forse groei die niet parallel loopt met

de ontwikkeling van de woningbouw. Het Streekplan verwijst weliswaar naar woningbouw in Flevoland die

de druk in de provincie Utrecht deels zou moeten opvangen, maar dat kan leiden tot toenemende mobiliteit

en verslechterende luchtkwaliteit, wat de woningbouw nog verder kan belemmeren. Volgens het wetenschap-

pelijke panel blijft de provincie Utrecht tegen beter weten in volharden in de export van de druk op de

woningmarkt, ook al wijst het Rijk dat in de Nota Ruimte af.

Bouwstagnatie op locatie
De locatiebezoeken hebben de Commissie een kleurrijk praktijkbeeld opgeleverd van knelpunten, oorzaken

en oplossingen. Hieronder maken we een korte verkenning van de bezochte locaties. De verslagen zijn opge-

nomen in bijlage 6.

In Amersfoort zijn Vathorst, het Centraal Stadsgebied (CSG) en de Spoorwegzone bezocht. Het totstandko-

men van de PPS-constructie voor het CSG en de lange voorbereidingstijd van VINEX-locatie Vathorst zijn

belangrijke knelpunten geweest, evenals de financiële onderhandelingen rond de binnenstedelijke projecten.

Uiteindelijk heeft de voorbereiding van de locaties dubbel zoveel tijd gekost als gepland.

In de gemeente Utrechtse Heuvelrug spelen capaciteitstekorten, zowel op het gebied van locaties als op het ge-

bied van procedures. Men vindt de milieuregels complex en men pleit voor een creatievere opstelling van de

provincie over de rode contouren. Bovendien is de eigen organisatie momenteel verkokerd. Ook bezwaarproce-

dures worden genoemd als oorzaak van stagnatie, evenals hoge grondprijzen en de kosten van bodemsanering.

De nieuwe gemeente Heuvelrug wil een nieuwe structuurvisie voor het gehele grondgebied ontwikkelen.

De gemeente Houten heeft relatief goede ervaringen: zij heeft op het juiste moment kunnen bouwen, nog

voor de kanteling van de markt. De gemiddelde doorlooptijd per deelplan bedroeg ongeveer vier jaar. Een
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INTERVIEW 25

'Je moet ontzettend uitkijken met hulpverlening. Als je in een traject stapt, vervalt je
urgentie, dan kom je onderaan de lijst en kun je weer van voor af aan beginnen. Dus als
je goed bezig bent, wordt je daar eigenlijk voor gestraft. Dat is toch te gek voor woorden?'
(Martien Toepoel, ex-dakloze, Nieuwegein)

'Zo blijf je verplicht dakloos'
'Oorspronkelijk kom ik uit Den Haag, ik ben opgegroeid in de Schilderswijk, maar de laatste vijf jaar zit

ik in Utrecht. Dat wil zeggen: momenteel woon ik in onderhuur in Nieuwegein, via bekenden van me.

Daarvoor heb ik vier jaar in de Sleep-Inn gewoond.'

'Ondertussen zoek ik een vierkamerwoning in Utrecht, maakt niet uit welke wijk. Het gaat erom dat ik

er m'n drie kinderen ook kan ontvangen, die jongsten wonen nu bij m'n ex en m'n oudste dochter

woont in Amersfoort.'

'Het probleem is dat ik niet veel kan betalen. Ik leef nu nog van een daklozenuitkering, dat is 540 euro

per maand. Als je 300 euro huur moet betalen, heb je in feite niks meer over. Ik werk drie dagen in de

week bij stichting Goud, dat staat voor Gebruikerdelegatie Onafhankelijke Utrechtse Drugsgebruikers.

Straatnieuws verkopen, af en toe een artikel schrijven, dat soort dingen.'

'Ik reageer al een tijdje op woningen die worden aangeboden, maar ik sta blijkbaar nog niet hoog

genoeg op de lijst om ergens te kunnen gaan kijken. Feitelijk is het natuurlijk absurd dat je in

Nederland zes à zeven jaar moet wachten voor je een geschikte woning krijgt, terwijl er nog zo veel 

leegstand is.'

'Het werkt door in andere dingen. Als je geen dak boven je hoofd hebt, kun je ook niet werken. Het

beïnvloedt je hele bestaan. Het is een vicieuze cirkel waar je nauwelijks uitkomt.'

'Kijk, heb je een eigen woning, dan drink je gewoon thuis een biertje. Zo niet, dan drink je op straat en

krijg je meteen weer vijftig euro boete.'

'En ik heb vogels: papegaaien, parkieten. Daar bouw ik een volière voor, maar eigenlijk is dat illegaal,

want ik mag daar officieel niet wonen.'

'Op zich zijn er in Utrecht goede instellingen die veel voor je doen, zoals Altrecht en de GG&GD.

Maar soms lijkt het alsof ze toch geen poot aan de grond krijgen, alsof het de rest van Nederland niet

werkelijk interesseert dat je op straat leeft. En nou gaat Spekman ook nog weg. Die had tenminste hart

voor de zaak.'



duidelijke structuurvisie en een goede regie ziet men als sleutels tot succes. Problemen zijn er met bedrijfs-

uitplaatsingen en de verkeersaansluiting op de A12, evenals met de rode contouren rond de kleine kernen 

en de procedures om die te veranderen.

De gemeente Nieuwegein heeft problemen bij de afzet van woningen, bij de onderhandelingen met markt-

partijen, en met verkokering en capaciteitsproblemen binnen de overheid. De vertraging voor de binnenste-

delijke locatie Lekboulevard was ongeveer drie jaar. De uitleglocatie Blokhove lijdt planverlies door de nieuwe

richtlijnen voor hoogspanningsleidingen. De gemeente Nieuwegein heeft behoefte aan een goede account-

manager bij de provincie.

De grote Utrechtse uitleglocatie Leidsche Rijn komt nu goed op stoom. Stagnatie is opgetreden door de

kantelende markt, herprogrammering van de plannen en de onderhandelingen tussen partijen. Dat leverde

een vertraging van naar schatting anderhalf jaar. Men signaleert nu vraag naar middeldure koopwoningen.

Ook de eerdere RO-procedures en gemeentelijke herindeling hebben voor vertraging gezorgd. De aanleg van

infrastructuur was een belangrijk knelpunt, dat inmiddels is opgelost. Alleen de luchtkwaliteit is nog een

mogelijk knelpunt tot 2010.

Bij binnenstedelijke locaties in Utrecht is er sprake van hoge druk. Utrecht trekt hoog opgeleide werkgele-

genheid aan. Vaak is er planwinst door verdichting, die noodzakelijk is om de financiering van het project

rond te krijgen. Meestal gaat het daarbij om locaties van bedrijven, ziekenhuizen etc. De woningbouw betaalt

dan feitelijk de kosten van de uitplaatsing.

Ook bodemsanering kan de kosten verhogen. Het is belangrijk om de Wet Voorkeursrecht Gemeenten snel 

in te zetten omdat vele partijen op deze locaties azen. Een ontwikkeltijd van zes tot zeven jaar is alleen haal-

baar als zich geen complicaties voordoen..

Ook in de gemeente Veenendaal is het ontwikkelen van een “EU-proof” PPS constructie een vertragende 

factor gebleken. Men merkt dat het eigen hoge ambitieniveau meer tijd kost, maar ook dat de Flora- en

Faunawetgeving en de luchtkwaliteitproblematiek zeer overheersend worden. Veenendaal heeft behoefte 

aan ondersteuning in de financiering van urgente bouwprojecten en bij het uitplaatsen van enkele binnenste-

delijke bedrijven. De gemeente ervaart de provincie enerzijds als een verkokerde organisatie, maar benadrukt

anderzijds het belang van het delen van kennis.

Woerden heeft bij binnenstedelijke en uitleglocaties te maken met complexe regelgeving (onder andere rond

archeologie, luchtkwaliteit, externe veiligheid), bezwaarprocedures en langdurige onderhandelingen met

marktpartijen over de grond.

Samenvattend kunnen we stellen dat veel van de landelijke en provinciale problemen van bouwstagnatie 

zich voordoen op de bezochte locaties. Dat zorgt vooral voor planvertraging, slechts op één locatie is echt

planverlies geconstateerd. Complicaties in het bouwproces kunnen al snel anderhalf tot drie jaar vertraging

betekenen. Voor binnenstedelijke locaties is de minimale doorlooptijd al gauw zes tot acht jaar. Meerdere

gemeenten ervaren de provinciale werkorganisatie als verkokerd en reactief. Zeer positieve uitzonderingen

ten spijt is de algemene teneur dat het ambtelijke apparaat te weinig meedenkt bij het vinden van oplossingen

voor de problemen van gemeenten. Het adagium van Minister Dekker “van hindermacht naar ontwikkel-

kracht” past bij dit beeld.
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4.5 Provinciale instrumenten tegen bouwstagnatie

In het hele proces van woningbouw speelt de provincie vooral een rol in de planologische fase en in mindere

mate in de projectplanfase. Publiekrechtelijk betreft dit de streekplanbevoegdheid, de goedkeuring van

gemeentelijke bestemmingsplannen en andere procedures in het kader van de wet op de ruimtelijke orde-

ning. Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden hanteren het structuur- en bestemmingsplan

en de bouwvergunning. Ook kunnen zij sturen via onder andere het grondbeleid, de woonvisie en prestatie-

afspraken met corporaties. Afgezien van het aanwijzen van voldoende locaties voor woningbouw en aanwij-

zingen op ingediende bestemmingsplannen hebben provincies dus weinig directe publiekrechtelijke instru-

menten. In de komende nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening wordt de rol van de provincie in dit opzicht nog

verder beperkt, want de verplichte goedkeuring van het bestemmingsplan door de provincie en de formele

status van het Streekplan vervallen.

Dat betekent niet dat provincies machteloos moeten toezien. Provincies kunnen een indirecte rol vervullen

door de ondersteuning van gemeenten en de ontwikkeling van concrete locaties. Alle provincies die met

bouwstagnatie te maken krijgen, nemen specifieke maatregelen om het bouwproces te versnellen. Een over-

zicht van alle initiatieven is opgenomen in bijlage 5. Deze indirecte maatregelen zijn onder te brengen in de

volgende categorieën:

l Aanjagen. Veel provincies hebben een aanjaagteam, zo ook Utrecht. Soms wordt er onderscheid gemaakt

tussen bestuurlijke en ambtelijke teams. Alle aanjaagteams, zowel landelijk als provinciaal, benadrukken

het belang van maatwerk op lokaal niveau, pragmatische oplossingen en commitment van bestuurders.

Het ontbreken van een goede interpersoonlijke chemie tussen betrokkenen is vaak een onderliggende oor-

zaak van stagnatie en conflicten tussen partijen.

l Dereguleren. Daar waar mogelijk dragen provincies bij aan minder regels en snellere procedures. Dit kan

betrekking hebben op richtinggevende beleidsuitspraken, onderzoekverplichtingen etc.

l Kennis delen. Een andere belangrijke rol van de provincie is die van kenniscentrum. Vooral waar (kleinere)

gemeenten moeite hebben kennis van en capaciteit voor de complexer wordende regelgeving op peil 

te brengen, kan de provincie inspringen. Door specialistische kennis aan te bieden kunnen knelpunten

worden opgelost. Vaak fungeren provincies dan als een soort back office voor gemeenten, maar er zijn ook

voorbeelden van goede informatievoorziening aan bouwende partijen. Er zijn kookboeken met versnel-

lingsstrategieën, vliegende brigades die know-how meebrengen, netwerkbijeenkomsten en procedure-

checklists.

l Lobbbyen, samenbrengen en afstemmen. Provincies kunnen partijen samenbrengen, gezamenlijk optreden

tegenover de landelijke politiek en zorgen voor beleidsmatige afstemming, onder meer met regionale

woonvisies. Dit kan leiden tot convenanten tussen bouwers om meer betaalbare woningen te realiseren,

tot corporaties die stagnerende locaties overnemen en tot speciale programma's op speciale voorwaarden.

l Monitoren. Diverse provincies volgen de locatieontwikkeling op de voet. Dit betekent een korte monitor-

frequentie. Het gaat om zowel gemeentelijke planningslijsten als om woningmarktinformatie. Doel van

monitoring is om problemen snel op het spoor te komen en dan op passende wijze in te grijpen. Goede

monitoring lost het probleem niet op, maar kan in combinatie met de inzet van andere instrumenten

(aanjagen, overplannen) de responstijd van de provincie aanzienlijk verlagen.

l Overplannen. Verschillende provincies erkennen de noodzaak om reservelocaties beschikbaar te hebben.

Bij problemen op één locatie is het dan vaak mogelijk een andere locatie te versnellen, om zodoende toch

het totale bouwvolume in de gewenste planperiode te realiseren.

l Subsidiëren. Provincies kunnen eigen financiële middelen inzetten om projecten te versnellen, hoge kosten

van binnenstedelijke locaties te reduceren, of de vraag van specifieke klantgroepen te honoreren. De pro-

vincie Limburg stimuleert de startersleningen van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland.

Binnen de provincie Utrecht nemen 13 van de 29 gemeenten deel aan dit stimuleringsfonds.
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28 INTERVIEW

'Woningen voor starters zijn vaak zo pietepeuterig: zeker met opgroeiende kinderen 
kun je daar niet lang blijven wonen. Dat vinden we echt een gemiste kans.'
(Wil en Thea van Opzeeland, doorstromers, Zeist)

'Kleine projecten verdienen ook een kans.'
Twintig jaar geleden stagneerde de bouw ook. Wij woonden toen in een klein koophuis, maar met drie

kinderen werd dat al snel te klein. Waar vind je dan iets groters voor een betaalbare prijs?'

'Via via hoorden we over een project van afbouwwoningen in IJsselstein. Daar zijn we gaan kijken en al

snel lagen er plannen op tafel. Probleem was alleen dat de meeste grond in Zeist was vergeven aan pro-

jectontwikkelaars, ook toen al. De gemeente beloofde wel dat ze ons zouden bellen als ze een geschikte

locatie hadden, maar ja…'

'We zijn zelf her en der gaan lobbyen, we hebben de gemeente ook uitgenodigd voor bezichtiging van

het project in IJsselstein en uiteindelijk kregen we een locatie aan de Beethovenlaan. Wel stelde de

gemeente als eis dat de deelnemers een betaalbare huurwoning moesten achterlaten. Dan zouden wij als

voortrekkers meteen moeten afhaken en die eis is gelukkig versoepeld.'

'Uiteindelijk zijn er éénentwintig woningen gebouwd, allemaal volgens hetzelfde basismodel met ver-

schillende opties. Hierdoor zijn ze allemaal verschillend. Inmiddels hebben veel bewoners opties verzil-

verd: een serre, een dakkapel, of een extra grote zolder. Dat is ook het leuke: iedereen kan naar believen

en in z'n eigen tempo afbouwen.'

'Het heeft heel veel tijd en energie gekost, we hebben heel veel zelf gedaan. Dat begon al met het rooien

van de bomen en het bouwrijp maken van het terrein. Bovendien krijg je te maken met allerlei

bezwaarschriften en vergunningen. Je leert er verschrikkelijk veel van, niet alleen bouwtechnisch, maar

ook door het contact met allerlei instanties.'

'Je hebt een lange adem nodig, maar we hebben er heel veel voor teruggekregen. Niet alleen een huis dat

ongeveer veertig procent goedkoper was dan een vergelijkbaar huis in een regulier nieuwbouwproject,

maar bijvoorbeeld ook een hechte groep buren.'

'Inmiddels zijn onze kinderen het huis uit en begint het weer te kriebelen. We willen nu weer kleiner

wonen, maar dan liefst in een buurtje met jong en oud door elkaar. We denken aan een plan voor tien à

twintig woningen met verschillende grootte en diverse mogelijkheden: begane grondwoningen, etage-

woningen, met of zonder tuin, van alles wat. We hopen echt dat er ook voor een kleinschalig project als

dit ruimte zal zijn .'



l Integraal werkende afdelingen. Verschillende provincies proberen de verkokering van de eigen organisatie

bij het afhandelen van bouwplannen tegen te gaan. Er wordt geëxperimenteerd met 'accountmanagers' die

een project door alle verschillende 'loketten' heen loodsen, en de eigen provinciale procedures worden

samengevoegd en versneld.

Samenvattend tonen provincies ondanks hun relatief beperkte publiekrechtelijke mogelijkheden veel

creativiteit bij het oplossen van bouwstagnatie. Veel van de goede voorbeelden vragen echter een nieuwe

opstelling van de provincie, waarbij de nadruk niet ligt op toetsen en toezien, maar op meedenken,

ondersteunen en faciliteren.
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30 INTERVIEW

'Wat er zo leuk is aan Kamerik? Gewoon het sfeertje, iedereen kent elkaar.
Maar jongeren krijgen gewoon de kans niet om hier te blijven wonen.'
(Nienke van Koerten (19), Sebastiaan Donselaar (21), starters, Kamerik)

'De jeugd trekt noodgedwongen weg'
'Het liefst zouden we hier in Kamerik een huis kopen, dan heb je echt iets van je zelf. Ik ben timmer-

man dus ik wil graag ook zelf iets doen.' (Sebastiaan)

'Ze bouwen nu net acht starterswoningen, vier koop en vier huur, maar de vraag naar koop is veel groter

dan de vraag naar huur. Er zouden op die plek trouwens veel meer starterswoningen komen, maar uitein-

delijk zijn het vooral herenhuizen geworden. De grond alleen al moest twee ton kosten, dus ja…' (Nienke)

'Je wordt wel gedwongen om uit te wijken naar Woerden. Daar zijn de prijzen trouwens ook wat nor-

maler, hier kun je niks krijgen onder de twee ton.' (Sebastiaan)

'Dat vind ik zonde. Mensen gaan hier dus niet uit vrije wil weg, maar omdat er niks anders op zit. Dat

zie ik ook bij vrienden.' (Nienke)

'Als het ons hier niet lukt om iets te vinden, zullen wij ook wel moeten. We wonen nu nog ieder afzon-

derlijk bij onze ouders, maar dat hoeft wat mij betreft geen vijf jaar meer te duren…' (Sebastiaan)

'… want je wilt toch samen verder. Er is pas een informatieavond geweest van het Woonplatform en de

gemeente, waar we als jongeren waren uitgenodigd om onze mening te geven. Maar ja, dan zeggen ze

meteen weer: niet alleen de jongeren zijn belangrijk, we moeten ook aan de ouderen denken.

Daar schoten we dus niet veel mee op.' (Nienke)

'Met alleen een stukje grond zouden we ook al geholpen zijn, want er zijn hier wel meer jongeren die in

de bouw werken, dus dan zouden we het zelf kunnen doen. Maar dat wil de gemeente niet.'

(Sebastiaan)

'En ondertussen vergrijst het hier. Al onze leeftijdsgenoten trekken naar Woerden en Harmelen. Voor ons

zou Woerden nog niet eens zo'n probleem zijn, het is een kwartiertje fietsen. Ik werk er trouwens ook, in

een drogisterij, die afstand is wel te overbruggen. Maar het is ook nadelig voor de verenigingen hier. En

we zijn ook alle twee actief in de kerk, als alle jeugd weggaat blijven er alleen ouderen over.' (Nienke)

'Omdat het zo duur is om op jezelf te wonen blijven jongeren steeds langer in Hotel Mama. En

daardoor nemen ze ook op steeds latere leeftijd kinderen.' (Sebastiaan)

'Ondertussen zijn we wel aan het sparen, want zodra we een huis hebben gaan we trouwen.' (Nienke)
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10 Bij Te Woon ligt de keuze voor huren of kopen bij de klant en niet bij de aanbieder. Voor een toelichting, zie bijlage 11.

5 Analyse van de problematiek

5.1 Inleiding

In de vorige hoofdstukken zijn de feiten over en de oorzaken van de bouwstagnatie in de provincie Utrecht

gepresenteerd. De Commissie Onderzoek Bouwstagnatie onderscheidt viert hoofdthema's die hieronder

behandeld worden. Doel van dit hoofdstuk is om een samenhangende analyse te geven, als basis voor de

conclusies en aanbevelingen in het volgende hoofdstuk. Alle informatie uit onderzoeken, panelgesprekken 

en bezoeken is hierin meegenomen: de problemen, de oorzaken, de oplossingsrichtingen en de boodschap-

pen die de partijen in het veld hebben voor het provincie bestuur.

5.2 Ruimte en locaties

Zoals eerder gemeld vaart de provincie Utrecht met het huidige streekplan scherp aan de wind. Vanwege 

het belang van de compacte stad en het behoud van het waardevolle landschap is ingezet op een afgepaste

hoeveelheid locaties voor woningbouw. Gegeven de ervaringen tot nu toe wordt het op zijn minst een zware

opgave om alle geplande woningbouw in de planperiode van de grond te krijgen. Zoals betoogd in het vorige

hoofdstuk zijn er veel factoren die tot stagnatie, vertraging en planverlies kunnen leiden.

Andere provincies werken met het principe van overplanning: zorgen dat er voldoende reservecapaciteit is

om tegenvallers op te vangen. Dat betekent dat je locaties voor 1.000 woningen in ontwikkeling neemt om 

er uiteindelijk 750 binnen de gestelde termijn te kunnen realiseren Het wetenschappelijke panel en het BRU

bevelen deze overplanning nadrukkelijk aan de provincie Utrecht aan. De provincie Utrecht kiest er echter 

in het Streekplan (p.73) voor om, vanwege het belang van beheerste groei en het zorgvuldig omgaan met de

ruimte, geen reservelocaties aan te wijzen voor werken en wonen.

Op basis van de scenario's in paragraaf 3.3. kan worden berekend welke capaciteit nodig is om het bouw-

programma van 74.000 woningen uit te voeren, afhankelijk van de mate van bouwstagnatie. Dit geeft een

indicatie van de mogelijke ruimtelijke opgave, nog even los van het woningtekort.

Scenario's Doelstelling Benodigde capaciteit Opmerkingen

woningbouw inclusief overplanning

Streekplan 74.000 74.000 Geen rekening gehouden met mogelijke stagnatie

25% bouwstagnatie 74.000 Plm. 99.000 Reservelocaties nodig voor 25.000 won

40% bouwstagnatie 74.000 Plm 112.000 Reservelocatie nodig voor 38.000 won

Tabel 1. Benodigde capaciteit om 74.000 woningen te realiseren bij 0%, 25% en 40% bouwstagnatie.

Een aantal gemeenten ervaart een rigide opstelling over de rode contouren. Niet alleen zijn deze erg strak om

de bestaande bebouwing getrokken, ook de procedures om ze te wijzigen zorgen voor problemen. Anderzijds

zijn de contouren ingegeven door het belang van bescherming van waardevolle landschappen. Bovendien

bestaan er ook open contouren en de zogenaamde touwtjesmethode. De gemeenten vragen kortom om 

meer flexibiliteit en ruimte, maar men wil ook het landschap behouden en de zogenaamde “witte schimmel”

voorkomen door nieuwbouw organisch in te passen in de omgeving.



De gesprekspartners geven duidelijk aan dat de provincie de complexiteit van binnenstedelijk bouwen

onderschat. Gemakkelijke binnenstedelijke locaties zijn er niet, een ontwikkeltijd van acht tot twaalf jaar

komt steeds vaker voor. Grondposities, onteigening, bedrijfsuitplaatsing en bodemverontreiniging zijn grote

obstakels. Volgens de partijen in het veld heeft de provincie mogelijkheden om hier zowel financieel als

procedureel een versnelling in gang te zetten.

Verder is gebleken dat de stedelijke vernieuwing van naoorlogse wijken afhankelijk is van de bouwproductie

elders als het gaat om voldoende schuifruimte en doorstroming. Anderzijds herkent de Commissie ook de

vrees dat een overmaat aan uitleglocaties de verpaupering van de steden juist kan bevorderen. Selectieve

migratie kan immers een gevolg zijn.

5.3 Marktwerking en financiering

De Rijksoverheid heeft de centrale sturing op de woningbouw bewust ontmanteld in het kader van de

deregulering. Als gevolg daarvan is de woningbouw dus meer overgeleverd aan de markt en conjunctuur-

schommelingen. Corporaties hebben ook een ingrijpende rolwijziging doorgemaakt en speelden in de

tweede helft van de jaren '90 nauwelijks een rol van betekenis. Naast hun eigen heroriëntatie heeft ook het

beleidsparadigma van bouwen voor de doorstroming en verkoop van huurwoningen een rol gespeeld.

Na de kentering van de markt zien we echter een duidelijke opleving van hun activiteiten.

Een belangrijke factor in Utrecht is het ontbreken van concurrentie op de grondmarkt. Volgens de gespreks-

partners zijn vrijwel alle mogelijke uitbreidingslocaties in bezit of onder optie van private partijen zoals 

ontwikkelaars en corporaties. Dat betekent voor gemeenten een extra slag in het onderhandelen over ont-

wikkeling van de locaties, of de keus om de wet voorkeursrecht gemeenten in te zetten. Door de ontbrekende

marktwerking is er vrijwel geen onderlinge concurrentie tussen bouwlocaties op het gebied van kwaliteit en

snelheid. Daarin speelt ook het beperkte aantal uitleglocaties een rol, waardoor de risicospreiding verslech-

tert en de kwetsbaarheid toeneemt.

De kanteling van de markt en de economische recessie hebben hun sporen nagelaten. Te lang is er beleids-

matig ingezet op de hogere segmenten en de doorstroming uit de huursector. Het evenwicht tussen vraag 

en aanbod komt nog onvoldoende snel tot stand, zowel kwantitatief als kwalitatief. Het gat tussen huren 

en kopen is de laatste jaren gegroeid en het is de vraag hoe dat kan worden gedicht. Bij sociale koop is het

behoud van de woningen in het betaalbare segment een struikelblok. Voorkomen moet worden dat de eerste

koper de winst incasseert van woningen die mede met gemeenschapsgeld zijn gerealiseerd. Te Woon10, maat-

schappelijk gebonden eigendom en startersleningen zijn initiatieven op dit gebied, maar geen van die moge-

lijkheden wordt al veel toegepast.

In een onzekere markt wachten commerciële partijen met bouwen tot een groot deel van de woningen ver-

kocht is, terwijl de woonconsument niet meer van papier koopt. De lage rentestand gaf partijen echter de

ruimte om lang af te wachten. Ook hier is er nog onvoldoende marktwerking. Na de omslag in de markt

werd het nodig om locaties opnieuw in te vullen met een groter aandeel middensegment. Dat veroorzaakte 

al snel anderhalf à twee jaar vertraging en financiële complicaties. Er zijn echter ook voorbeelden waarbij

corporaties bouwprojecten hebben overgenomen om deze vlot te trekken.

Het is een interessante maar moeilijk te beantwoorden vraag welke mogelijkheden de provincie heeft om de

markt bij te sturen. Voor de financiering van locaties kunnen provinciale middelen worden ingezet om de

ontwikkeling te versnellen. Dit betreft binnenstedelijke herstructurering, bedrijfsuitplaatsing, het inpassen

van woningbouw in de omgeving, maar misschien ook manieren om de vraag van bijvoorbeeld starters te

ondersteunen.
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5.4 Regelgeving en procedures

Regelgeving en procedures worden vaak genoemd als oorzaak van bouwstagnatie. Er komt steeds meer 

kijken bij de ontwikkeling van woningbouw, zowel vanuit Den Haag als Brussel. Voorbeelden zijn fijnstof,

luchtkwaliteit, de vogelrichtlijn, VROM-richtlijnen over hoogspanningsmasten, flora, fauna en archeologie.

Ook in het Bouwbesluit worden de kwaliteitseisen en dus de bouwkosten steeds verder verhoogd.

Die regelgeving dient op zich gerechtvaardigde doelen, maar de opeenstapeling van regels maakt bouwpro-

jecten erg complex. Vooral kleinere maar ook middelgrote gemeenten missen deskundigheid op een aantal

inhoudelijke aspecten. Het zou echter effectief noch realistisch zijn om de deskundigheid op gemeentelijk

niveau te organiseren. Eerder is er hier een rol weggelegd voor de provincie als kennisbank.

Zorgelijk is ook dat de gemeente Amersfoort afziet van financiële steun door Rijk of provincie vanwege 

het enorme verantwoordingstraject. Een van de gastheren van de Commissie verzuchtte: “Het is ontzettend

ingewikkeld om (gedurende alle fasen van een bouwproject) geen enkele procedurefout te maken”.

Burgers hebben een grondwettelijk recht om bezwaar te maken tegen overheidsbeslissingen en dat recht staat

niet ter discussie. Toch blijken bezwaarprocedures en inspraak een knelpunt. Partijen in het veld, waaronder

ook burgers, ervaren nu te veel momenten waarop inspraak en bezwaar mogelijk zijn. De suggestie is geopperd

om inspraak en bezwaarmogelijkheden te bundelen tot enkele momenten in het project, om zo aan beide

belangen recht te doen.

Daarnaast ziet men een categorie van 'professionele bezwaarmakers', die tegen vrijwel elke beslissing bezwaar

indienen. Deze groep legt een behoorlijke druk op de capaciteit van gemeenten. Gelukkig zijn er ook diverse

positieve ervaringen hoe hier mee om te gaan, bijvoorbeeld door belanghebbenden vroegtijdig te betrekken,

of door een slimme volgorde van de gronduitgifte en bouwvergunningen. De gemeente Woerden stelt eerst

een basisvisie voor het te ontwikkelen gebied op. Dat ondervangt al veel bezwaren, evenals het ontwikkelen

van eerst de hoogbouw en vervolgens de laagbouw.

Provinciale Staten van Utrecht hebben op dit terrein reden tot kritische introspectie. De eigen ambtelijke

organisatie signaleert een veelheid aan richtinggevende beleidsuitspraken in het Streekplan, die expliciet 

in de toetsing van bestemmingsplannen moet worden meegenomen.

Ten tweede legt de provincie naast negen wettelijk verplichte eisen zelf nog elf aanvullende onderzoekseisen

op aan gemeenten. (zie bijlage 7).

Ten derde stelt de provincie Utrecht soms hogere normen en eisen vast dan de landelijke of Europese mini-

mumeisen. Een voorbeeld is de hindercirkel rond een bedrijf: de wettelijke eis van 500 meter is door de

provincie Utrecht vergroot tot 1500 meter.
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'Gisteren las ik in de krant over een starter die 140.000 euro betaalde voor een apparte-
mentje bestaande uit een woonkamer, een slaapkamer en een badkamer. Van zulke prij-
zen gruwel ik eerlijk gezegd. Waar moet dat heen?'
(Gerjanne van Hees, HAT-ster, Utrecht)

'Te veel geld voor te weinig ruimte.'
'Al meer dan acht jaar woon ik in een 1+1 HAT-eenheid in Overvecht. Veel mensen reageren met afgrij-

zen op de naam van die wijk, maar ik zit aan de goede kant: dichtbij het winkelcentrum, goed bereik-

baar met het openbaar vervoer en op fietsafstand van de stad.'

'Een HAT-eenheid staat van oudsher voor Huisvesting van Alleenstaanden en Tweepersoonshuis-

houdens. In mijn geval betekent het twee bewoners achter één voordeur. We hebben ieder één eigen

kamer en we delen de woonkeuken en de badkamer.'

'Het grootste probleem is dat het simpelweg te klein is. Ik heb gewoon geen ruimte meer om spullen op

te bergen. Een kamer van vijf bij vijf is snel vol met een bed, een bureau, een bankje en een boekenkast.'

'Ik heb wel rond gekeken naar iets anders, maar dan merk je al snel dat er nauwelijks volwaardige alter-

natieven worden aangeboden. Een klein flatje in de hoogbouw, zonder balkon, diep in Overvecht.'

'Wat ik nu zoek is een betaalbare woning, met liefst een aparte keuken en twee slaapkamers, waarvan ik

er één kan gebruiken als werkkamer. Ik werk namelijk parttime en studeer daarnaast communicatie-

kunde aan de Universiteit Utrecht. Maar zo'n woning is heel moeilijk te vinden. Ik wil geen klaagzang

houden, maar eerlijk gezegd ben ik deze situatie wel spuugzat.'

'Wat me stoort is dat je heel veel geld betaalt, voor heel weinig woonruimte. Dat geldt eigenlijk voor de

hele randstad. Ik kom oorspronkelijk uit de buurt van Nijmegen en dat is onvergelijkbaar.'

'Momenteel zoek ik niet actief. Ik blader af en toe wel vluchtig door de Woonkrant, maar financieel kan

ik me momenteel niet veroorloven om te verhuizen. Als ik op m'n eentje zou gaan wonen is de huur

ongetwijfeld hoger en draai ik bovendien zelf op voor de kosten die ik nu nog deel met m'n huisgenoot,

zoals gas, water, licht en de telefoonaansluiting.'

'Tot nu toe kan ik het steeds goed vinden met m'n huisgenoten, ook omdat ik bij de woningbouwcorpo-

ratie zelf een opvolger kan voordragen als ze vertrekken. Uiteindelijk wil je wel eens iets voor jezelf.

Dat is toch geen onredelijke vraag?'



5.5 Samenwerking en rolverdeling overheden

De provincies vormen van oudsher een toetsende overheidslaag, die vooral gemeenten bedienen en minder

rechtstreeks contact hebben met burgers en bouwers. De samenwerking tussen overheden onderling is het

vierde thema in de analyse van de Utrechtse bouwstagnatie.

Meer dan sommige andere provincies en ondanks de gerealiseerde vooruitgang lijkt de provincie Utrecht 

nog vast te zitten in een oude rolopvatting. De provincie Utrecht moet, als het aan de partijen in het veld 

ligt, een cultuuromslag maken van toetsende instantie en hindermacht naar coproducent, meedenker en

ondersteuner. Diverse gemeenten ervaren nog steeds een stevige mate van verkokering tussen de verschillen-

de ambtelijke diensten. Dit maakt het hen moeilijk om hierin de weg te vinden. Zij hebben per bouwproject

behoefte aan een centrale contactpersoon die de activiteiten van alle provinciale betrokkenen coördineert.

Deze accountmanager moet voldoende bevoegdheden hebben en idealiter ook directe toegang tot GS, maar

vooral medeeigenaar van het probleem worden en niet alleen een procedurele één-loketfunctie.

Een tweede aangrijpingspunt is de rol van de provincie als kennisbank. Gemeenten hebben behoefte aan

ondersteuning op vele inhoudelijke terreinen. Bundeling van expertise op provinciaal niveau kan de 

gemeenten ontlasten. Dat is een goede zaak, gegeven de geconstateerde knelpunten rond capaciteit en

competenties. In den lande zijn veel voorbeelden te vinden hoe dit vorm kan krijgen. De provincie Utrecht

kan hierbij samenwerken met het BRU.

Ten derde klinkt de roep om meer bestuurlijke afstemming, vooral tussen de provincie en het BRU. De

inhoudelijke meningsverschillen rond Streekplan en Regionaal Structuurplan moeten op korte termijn worden

opgelost, zodat er gewerkt kan worden vanuit een gezamenlijke visie op de verhouding tussen uitleglocaties

en binnenstedelijke ontwikkeling. Ook de bestuurlijke afstemming op gemeentelijk niveau is een punt van

aandacht. De regio Haaglanden wordt aangedragen als goed voorbeeld.

Tot slot benadrukken veel partijen het belang van bestuurlijk draagvlak voor de doelstellingen op het gebied

van woningbouw. Met een meer integrale visie, meer verbetersuggesties voor ontwikkelaars en gemeenten,

bijdragen aan oplossingen en een sterke gezamenlijke lobby in Den Haag, kan de provincie Utrecht nog 

meer waardering van het werkveld oogsten.
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6 Conclusies en aanbevelingen

6.1 Conclusies

Op grond van de onderzoeken en gesprekken komt de Commissie Onderzoek Bouwstagnatie tot de volgende

conclusies.

1. Tussen 1995 en 2004 bleef de woningproductie in de provincie Utrecht 28% achter bij de doelstelling.

Gevolg daarvan zijn oplopende prijzen en wachttijden voor de burgers. Overigens is er sinds 2003 sprake

van een stijgende trend, ook al wordt de benodigde productie nog steeds niet gehaald.

2. Naast de veranderde rol van Rijk, gemeenten en corporaties heeft ook de economische recessie bijgedra-

gen aan de bouwstagnatie. Middeninkomens oriënteren zich weer meer op de huursector door de prijs-

stijgingen in de koopsector. Ook voor starters is de toegankelijkheid van de koopmarkt verslechterd. Dat

heeft geleid tot afzetproblemen en herprogrammering van locaties en daarmee tot extra vertraging.

3. Binnenstedelijke locaties zijn, niet alleen in de steden Amersfoort en Utrecht, uitermate complex qua

voorbereiding, procedures en financiering. De gemiddelde ontwikkeltijd bedraagt minimaal zes à zeven

jaar, maar kan snel oplopen tot tien of zelfs twaalf jaar. Ook bij grote uitleglocaties duren de planvoor-

bereidingen vaak langer dan vooraf verwacht. De gemiddelde ontwikkeltijd ligt wel lager dan voor

binnenstedelijke locaties, en is naar schatting vier tot vijf jaar.

4. De Commissie onderstreept het belang van binnenstedelijke locaties, hoe complex die ook zijn, vooral 

in het belang van de sociaaleconomische ontwikkeling van de steden, en ter voorkoming van de druk op

het buitengebied.

5. Tussen 2002 en 2005 is het woningtekort opgelopen van 6,6% tot 7,1%. Uit de geactualiseerde bevol-

kingsprognose blijkt dat de huishoudensverdunning en de woningbehoefte sneller toenemen dan volgens

eerdere ramingen. Op basis van deze informatie is het bouwprogramma uit het Streekplan niet meer 

voldoende om het woningtekort in 2015 tot 3% terug te brengen. Daartoe zou het bouwprogramma met

ongeveer 10.500 woningen moeten worden aangevuld.

6. Om tijdig te kunnen bijsturen wordt het aanwijzen en in ontwikkeling brengen van reservelocaties 

(“overplanning”) door verschillende andere provincies al toegepast. Wetenschappers en BRU bevelen 

dit de provincie Utrecht nadrukkelijk aan. Het onderzoeksmateriaal heeft indicaties opgeleverd voor de

benodigde capaciteit.

7. De provincie Utrecht voegt extra regelgeving en onderzoeksplicht toe aan landelijke en Europese 

wetgeving.

8. Vooral kleinere maar ook middelgrote gemeenten ontbreekt het aan capaciteit om de regierol over de

woningbouw goed in te vullen. De gemeenten hebben behoefte aan een provincie die regisseert, mee-

denkt en faciliteert, aan sterke accountmanagers en een goede kennisbank.

9. Financiële ondersteuning door de provincie komt uit het onderzoek naar voren als mogelijk instrument

voor het versnellen van binnenstedelijke locaties, bedrijfsuitplaatsingen, grondverwerving, maar kan

eventueel ook aan de vraagkant van de woningmarkt worden ingezet.

10. Er is onvoldoende materiaal beschikbaar om betrouwbare provinciale streefcijfers te genereren omtrent

de huisvesting van jongeren en studenten.
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6.2 Aanbevelingen

Vooraf
Bij het opstellen van deze aanbevelingen heeft de Commissie Onderzoek Bouwstagnatie overwogen dat het

haar opdracht is binnen de kaders van het Streekplan te blijven. Desondanks doet zij het voorstel aan

Provinciale Staten daar mogelijk op één onderdeel vanaf te wijken. Het betreft het aanwijzen van aanvullen-

de bouwlocaties voor 10.000 woningen extra, zie aanbeveling 1c.

De Commissie richt haar aanbevelingen op het provinciale niveau en ziet dus af van adviezen op nationaal

of gemeentelijk niveau. Evenwel kunnen sommige gesignaleerde problemen, bijvoorbeeld als gevolg van lan-

delijke regelgeving, slechts op dat niveau worden opgelost.

Conform de planning zullen Provinciale Staten op 12 juni 2006 onderstaande aanbevelingen behandelen. De

Commissie adviseert hen om Gedeputeerde Staten opdracht te geven binnen drie maanden te rapporteren

over aanpak en tijdpad per besluit. Provinciale Staten van Utrecht kunnen dan op 18 september 2006 con-

creet beslissen over de verdere uitwerking van de in juni genomen besluiten.

Aanbeveling 1
De Commissie vindt dat de provincie Utrecht haar besluit moet doorzetten om het woningtekort in 2015

terug te brengen tot 3%. De doorrekening van de actuele bevolkingsgegevens wijst er echter op dat ten

opzichte van de prognoses uit het Streekplan de bevolkingsgroei en de gezinsverdunning sterker doorzetten,

terwijl het teruglopen van de migratie daar niet tegen opweegt. Om het doel te halen moeten daarom in de

huidige Streekplanperiode tot 2015 circa 10.000 tot 15.000 woningen méér worden gebouwd. Daartoe stelt

de Commissie aan Provinciale Staten voor de volgende besluiten te nemen:

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 ont-

sluiting 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 inspan-

ningen voor de ontwikkeling van binnenstedelijke locaties worden voortgezet. Daarvoor zijn draagvlak en

kwaliteit belangrijk. Behalve via ambtelijke ondersteuning gaat de provincie daarbij helpen door substan-

tieel financieel bij te dragen. Alhoewel nu niet concreet te bepalen is in hoeverre deze maatregel daadwer-

kelijk bijdraagt aan de snellere ontwikkeling van binnenstedelijke locaties, wil de Commissie hier toch een

sterke prioriteit leggen om te voorkomen dat er meer gebouwd zal worden in het landelijke gebied.

c De Commissie beveelt aan Gedeputeerde Staten de opdracht te geven om in 2006 met voorstellen te

komen voor aanvullende bouwlocaties voor maximaal 10.000 woningen. De Commissie is van mening dat

deze locaties moeten worden gevonden binnen de bestaande rode contouren. Als blijkt dat dit niet moge-

lijk is worden woningbouwlocaties ontwikkeld aan de randen van bestaande kernen. Deze locaties worden

organisch ingepast met behulp van beeldkwaliteitsplannen. De provincie stimuleert en faciliteert gemeen-

ten om beeldkwaliteitsplannen te ontwikkelen.

Aanbeveling 2
De Commissie vraagt aandacht voor de vraagkant van de woningmarkt. Dat betreft vooral de problematiek

van de betaalbaarheid en de doorstroming. De provincie heeft daarin geen bepalende rol. Het gaat over

tamelijk autonome marktontwikkelingen en eventuele beïnvloeding daarvan dient vooral op nationaal

niveau plaats te vinden. Desondanks kan de provincie meer stappen zetten dan thans het geval is.

De Commissie stelt de volgende maatregelen voor:
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a De woningcorporaties zijn bij uitstek maatschappelijke ondernemingen die de betaalbaarheid van huur-

en koopwoningen voor de doelgroep tot ongeveer modaal moeten waarborgen. Het is positief te waarde-

ren dat corporaties zich in dit debat hebben gemengd en het aanbod hebben gedaan 26.000 woningen te

realiseren in de regio Utrecht. De Commissie vindt dat nu aan Gedeputeerde Staten moet worden opge-

dragen over deze 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 opstel-

len van woonvisies, waarin opgenomen onder andere concrete prestaties die van corporaties mogen wor-

den verwacht.

b De Commissie pleit er voor dat koopwoningen die deels met gemeenschapsgeld worden gebouwd of ver-

kocht (zoals bestaande huurwoningen) beschikbaar 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, 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 De Commissie heeft geconstateerd dat 13 van de 29 Utrechtse gemeenten een Starterslening verstrekken.

De Commissie beveelt aan Gedeputeerde Staten op te dragen met gemeenten, woningcorporaties en de

Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten een provinciebrede impuls voor

startersleningen op te zetten. De provincie moet daarin ook financieel participeren. Als voorbeeld kan

dienen het initiatief dat door de provincie Limburg is genomen, zie bijlage 11. In dit voorbeeld overbrugt

de starterslening het verschil tussen aankoopkosten van een woning en het hypotheekbedrag dat een star-

ter op basis van zijn/haar inkomen kan lenen volgens de norm van de Nationale Hypotheek Garantie

(NHG).

Aanbeveling 3 
Provinciale Staten stellen een ad hoc commissie in, of voegen deze opdracht toe aan de commissie

Deregulering, om 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 bestem-

mingsplannen (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.

Aanbeveling 4
Gemeenten met minder dan 30 á 35.000 inwoners, ontbreekt het vaak aan voldoende kwantiteit en kwaliteit

in de ambtelijke organisatie om woningbouwprojecten voortvarend ter hand te nemen.

a De commissie beveelt aan Gedeputeerde Staten op te dragen op provinciaal niveau een kennisbank in te

richten die voor gemeenten als vraagbaak kan dienen voor allerlei relevante regelgeving (o.a. luchtkwa-

liteit, flora en fauna, bodem, archeologie etc.). De provincie dient de kennisbank effectief onder de aan-

dacht te brengen.

b Voorts beveelt de commissie aan 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.

Aanbeveling 5. 
Veel gemeenten ervaren binnen de provinciale werkorganisatie een niet-meedenkende houding. Ook al zijn

er uitstekende uitzonderingen, dit signaal kwam vanuit de gemeenten op de Commissie af. Dit vervult de

Commissie met grote zorg. Een niet-meedenkende provinciale organisatie is een groot obstakel in de nood-

zakelijke samenwerking tussen provincie en gemeenten, bevestigt de kloof tussen beide niveaus en maakt
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deze alleen maar breder.

a De Commissie beveelt aan 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 dient men ten voorbeeld te stellen.

b De Commissie beveelt aan om accountmanagers aan te trekken. Zij zijn dan 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 woning-

bouwprojecten stagneren.

Aanbeveling 6. 
De Commissie kreeg de opdracht een eerder aangenomen motie over jongeren- en studentenhuisvesting te

betrekken in haar onderzoek. Helaas blijken er te weinig cijfermatige gegevens te zijn in de provincie die het

trekken van conclusies rechtvaardigen. De Commissie beveelt aan een nader onderzoek in te stellen naar de

toekomstige huisvesting van jongeren in de provincie op basis waarvan aanvullend beleid kan worden ont-

wikkeld, zoals de eventuele woningbehoefte, zowel qua vorm als aantallen.

Aanbeveling 7.
De Commissie vindt dat Provinciale Staten, naast de informatie die vanuit GS naar de Staten komt, zelf ook

de ontwikkeling van de woningbouw moet gaan monitoren. Dat kan door periodiek, bijvoorbeeld eens per

twee jaar, ronde tafel gesprekken te organiseren. De Commissie stelt u voor daartoe gesprekken te organise-

ren met a) de wethouders van alle Utrechtse gemeenten die volkshuisvesting in hun portefeuille hebben en

met b) ontwikkelaars, corporaties, bouwbedrijven en woonconsumenten.

Aanbeveling 8.
De Commissie heeft geconstateerd dat in de omliggende provincies gewerkt wordt met de methode van

‘overplanning’ van 30 á 40%. Daarmee wordt bereikt dat zoveel mogelijk de geplande aantallen woningen

worden gerealiseerd. In de provincie Utrecht wordt dat instrument niet gebruikt.

De Commissie stelt Provinciale Staten voor om in de eerste helft van 2008, aan de hand van de bouwproduc-

tie van 2005 t/m 2007, de balans op te maken. Dan wordt nagegaan 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. Daarbij is een keuze

voor nieuwe bouwlocaties nadrukkelijk aan de orde.

De Commissie Onderzoek Bouwstagnatie is unaniem over de aanbevelingen.
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Bijlage 1. Projectplan Commissie Onderzoek Bouwstagnatie

Aanleiding
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 landelijke

trends. De lagere nieuwbouwproductie in de provincie Utrecht is helaas geen incident, maar een trend die

zich tijdens het vorige streekplan voordeed en zich ook nu nog voortzet, zie voor een cijfermatig overzicht

van de bouwproductie in de provincie Utrecht ook het instellingsbesluit d.d. 12 september 2005.

Het initiatief
Om zicht te ksituatie verbetering te brengen, hebben de Staten van Utrecht op 12 september 2005 het

initiatief genomen tot het instellen van een ad hoc commissie van onderzoek, die verder door het leven 

zal gaan onder de naam Commissie Onderzoek Bouwstagnatie.

Methode van onderzoek en te bereiken resultaten
De commissie ziet de volgende hoofditems, onderzoeksvragen en te bereiken resultaten:

1. Wat is de werkelijkheid?

Het in beeld brengen van alle relevante feiten en deze in samengevatte vorm overbrengen naar de commissie,

daarna enkele beeldbepalende personen uitnodigen die de werkelijkheid toelichten.

a. Deelonderzoek 1: De demografie: wat waren de aannames met de betrekking tot de (1) bevolkings-

ontwikkeling en de (2) verdunning van de huishoudens in het Streekplan, (3) wat zijn in het licht van de

meest recente bevolkingsgegevens de gevolgen voor de woningbouw op langere termijn in de provincie.

Toepassing van het IPB-model.

b. In 2002 was het woningtekort in de provincie 6,6%. Wat is het woningtekort op dit moment? Is daarbij 

aan te geven voor welke doelgroepen en daarmee samenhangend voor welke woningen de grootste

tekorten optreden en in welke gebieden van de provincie zich dat voordoet? Welke kwantitatieve en welke

kwalitatieve tekorten treden hierbij op? Hierbij ook expliciet de situatie rond de jongeren- en studenten-

huisvesting betrekken.

c. Wat zijn de wachttijden van huurwoningen de afgelopen vijf jaar. Hoe ontwikkelt zich de wachttijd? 

Welke kwantitatieve en welke kwalitatieve analyse is daarop los te laten?  Notitie vragen aan Woningnet

voor een beschrijving van de provincie als geheel (minus Eemland en WERV) en de afzonderlijke 

gebieden BRU, West, Zuid-Oost.

d. Wat is de ontwikkeling naar de vraag naar koopwoningen de afgelopen vijf jaar: hoe ontwikkelt zich 

de prijs? Hoe lang staan koopwoningen (verschillende prijsklassen) te koop? Welke gegevens zijn er met

betrekking tot doorstroming in de verschillende catagorieen? Gegevens van Nederland t.o.v. die van 

de provincie Utrecht. Notitie vragen aan NVM.

e. Wat zijn de provinciale en gemeentelijke instrumenten en bestaande afspraken om bouwstromen te stu-

ren? Zoals woonruimteverdeling, bestemmingsplannen, differentiatie van woningen, etc.

f. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen het Streekplan en het Regionaal Structuurplan van 

het BRU?



2. Wat zijn de oorzaken van de stagnatie van de bouw in Nederland?

a. Deelonderzoek 2: De meest beeldbepalende publicaties over dit thema van de laatste drie jaar in beeld

brengen en samenvatten. Zo mogelijk in de samenvatting een afzonderlijk hoofdstuk over de rol van de

provincies.

b. Welke problemen doen zich voor bij provinciale/gemeentelijke instrumenten, regelgeving etc.?

3. Wat zijn de oorzaken van de stagnatie van de bouw in de provincie Utrecht?

De oorzaken komen via de volgende acties in beeld:

a. Deelonderzoek 3. Cijfermatig overzicht van de bouwproductie over de hele provincie van de afgelopen

circa tien jaar zowel qua planning als resultaat. Analyse van het structureel achterblijven van de woning-

productie in de provincie, inclusief jongeren- en studentenhuisvesting. Ook in beeld brengen: wat is de

doorlooptijd geweest van start tot realisatie. Daarnaast in beeld brengen welke projectontwikkelaars en

bouwers de afgelopen tien jaar hun plannen op regelgeving, gebrek aan ambtelijke medewerking/capaciteit

of politieke onmacht niet gerealiseerd hebben zien worden.

b. Vervolgens verder uitdiepen voor de grote locaties, Leidsche Rijn en Amersfoort/Vathorst en Houten-Zuid

en overige locaties als Veenendaal en Woerden.

4. Wat zijn oplossingsrichtingen?

Richtinggevend voor of bijdragend aan oplossingen kunnen zijn:

l Monitoring, waaronder verbreding van BRU-monitor

l Deelonderzoek 4: Wat doen andere provincies? Overzicht /best practises/desk research.

l De richting aan te duiden, c.q. concrete maatregelen voor te stellen, zo nodig onorthodoxe oplossingen

voor te leggen aan de Staten zodat op provinciaal en regionaal niveau de opgaven neergelegd in het

Streekplan 2005-2015 worden gerealiseerd.

l Nagaan of er streefgetallen te genereren zijn m.b.t. jongeren- en studentenhuisvesting en of een stimule-

ringsregeling ter realisatie van betaalbare huisvesting voor deze groepen nuttig kan zijn.

5. Wat kan en moet de provincie doen?

P.M.

6. Aanbevelingen van de ad hoc commissie

P.M.

Organisatie
De statenbrede commissie bestaat uit:

l drs. W.J. Bos (voorzitter)

l L.C. Dekkers-Raadsen

l ir. D.J. van den Burg 

l J.F.M. Kloppenborg

l drs. A.J. Dekker 

l C.J. van Kranenburg

l dr. R. Bisschop

l ir. B. A. Witteman

De heer dr. R.J. Poort (griffie) is secretaris van de commissie.
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Verdere organisatorische punten:
a. De griffie levert de projectleider (Ruud Poort) die het totale proces runt, iemand die de secretariaatsfunc-

tie vervult (Miranda van Wijnen) en iemand die verslag legt van gesprekken (Willemijn Dalhuisen), bij-

eenkomsten, e.d., geen notulen maar samenvattingen/hoofdlijnen gericht op de uiteindelijke rapportage.

De griffie maakt het eindrapport voor de Staten.

b. Naast de voorzitter wordt voorgesteld dat er nog twee personen, komende vanuit coalitie en oppositie, met

de voorzitter de Kerngroep vormen om de dagelijkse gang van zaken te behartigen. Beide leden kunnen de

voorzitter zo nodig ook vervangen. De Kerngroep bestaat uit dhr. Bos, mw. Dekkers, dhr. Kloppenborg en

dhr. Poort (griffie).

c. Er zal een beroep gedaan worden op de provinciale ambtelijke organisatie voor het leveren van capaciteit

om de commissie bij haar werkzaamheden te ondersteunen, informatie aan te dragen etc.

d. Er zal gebruik gemaakt worden van een adviseur woningmarkt van buiten, een generalist die op afroep

beschikbaar is als contra-expertise en klankbord.

e. Met externen zal zonodig/desgewenst door de kerngroep een voorgesprek worden gevoerd om informatie

in te winnen en om te bepalen of zij worden uitgenodigd voor een gesprek met de plenaire commissie.

Mogelijk kan dit deels ook schriftelijk plaatsvinden.

f. Opdrachten voor deelonderzoeken worden voorgelegd aan de commissie.

g. De commissie kan personen raadplegen c.q. interviewen, kan een expertmeeting houden of kan op werk-

bezoek gaan. Alle werkvormen zijn in principe mogelijk.

h. Bijeenkomsten van de commissie zullen zoveel mogelijk op de statendagen maandag en donderdagavond

plaatsvinden.

i. De leden van de commissie worden zoveel mogelijk gevrijwaard van organisatorische zaken en het analyse-

ren van rapporten.

j. Alles zal er op worden ingericht dat alle bijeenkomsten midden februari 2006 zijn gehouden en de maand

maart voor het produceren van de rapportage aan de Staten.

Planning
Een eerste planning is als volgt:

l September 2005 -medio oktober 2005: voorbereiding en schrijven projectplan

l medio oktober 2005 - december 2005: verzamelen van gegevens, deelonderzoeken, voorbereiden gesprekken

l januari 2006 -medio februari 2006: gesprekken met betrokken partijen

l medio februari 2006 - maart 2006: opstelling eindrapportage

l 27 maart 2006 commissie REG; 10 april 2006 Provinciale Staten

Rapportage
Na de bijeenkomsten zal de commissie een rapportage met aanbevelingen opstellen en deze voorleggen aan

de Staten. GS worden gelijktijdig in de gelegenheid gesteld de rapportage van commentaar te voorzien, waar-

na plenaire behandeling plaatsvindt in de Staten. In de rapportage zal een duidelijk onderscheid worden

gemaakt tussen analyse van de bestaande situatie en oorzaken enerzijds en oplossingsrichtingen anderzijds.

Tussentijds wordt de commissie REG geïnformeerd over de voortgang van de werkzaamheden.

Communicatie
Zowel vanuit de inhoud van het onderwerp als vanuit het feit dat het instellen van een dergelijke commissie

een novum binnen de provinciale politiek is en een uiting van duaal werken met gescheiden verantwoorde-

lijkheden, is ruime aandacht in de media gewenst. Er wordt, ondersteund vanuit de griffie door Marjolein

Copier, een separaat communicatieplan gemaakt.
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In de week van de officiële installatie van commissie worden advertenties in provinciale dagbladen geplaatst,

waarin de commissie instellingen en organisaties en personen uitnodigt hun visie of opvatting weer te geven

op de bouwstagnatie.

Bij de uitvoering van activiteiten worden RTVU en UN en huis-aan-huisbladen betrokken, reportages van

gesprekken, werkbezoeken, behandeling van de aanbevelingen etc.

Financiën
Naar verwachting moet als voorlopige kostenraming voor de werkzaamheden van de commissie worden

gerekend met ¤ 100.000 - 200.000, bestaande uit huur van faciliteiten voor gesprekken, consultatiebijeenkom-

sten, werkbezoeken, externe advisering, rapportage etc. Per deelonderzoek wordt er een inhoudelijke

beschrijving van werkzaamheden, producten, uren en geld gemaakt. De deelonderzoeken gaan (inclusief een

financiele paragraaf) ter accordering naar de commissie. Deze kosten worden ten laste gebracht van het

bestaande budget voor beleidsaudits en overige budgetten binnen de statengriffie.

Initiatief voorstel tot de instelling van een ad hoc commissie op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde

provincie Utrecht 2003.

Datum: 12 september 2005

Aan: Provinciale Staten van Utrecht door tussenkomst van de voorzitter van PS.

Van: Woordvoerders REG Bouwstagnatie

Onderwerp: Initiatiefvoorstel tot het instellen van een ad hoc commissie uit PS voor het houden van een

onderzoek naar de achterblijvende woningbouwproductie in de provincie Utrecht

Toelichting:
Eind augustus zijn de CBS-cijfers voor de woningbouw in ons land over het eerste halfjaar kwartaal bekend

gemaakt. In het eerste halfjaar zijn in Nederland 11% woningen meer gereed gekomen ten opzichte van het

eerste halfjaar van 2004. De provincie bleef bij dat landelijke gemiddelde achter. In de provincie steeg het

aantal nieuwbouwwoningen met 1% tot 1.883 woningen.

Het aantal bouwvergunningen, een indicatie voor de toekomstige nieuwbouw, steeg in Nederland met 19%.

Dat was in Utrecht flink veel hoger met 101% tot 3.697 vergunningen.

De lagere nieuwbouwproductie in de provincie Utrecht is helaas geen incident. In een rapportage van GS

over de voortgang van de woningbouw van 20 juni 2005 is vastgesteld dat de woningproductie uit het vorige

streekplan met 25.000 woningen is achtergebleven. Als gevolg daarvan, zo wordt geconstateerd, is het

woningtekort in de provincie onverminderd hoog, nemen de wachttijden voor een huurwoning toe en is de

keuzemogelijkheid vooral van huishoudens met een laag inkomen, uiterst beperkt.

In het nieuwe streekplan 2005 - 2015 zijn (afgerond) 74.000 nieuwbouwwoningen opgenomen. Indien deze

aantallen worden gerealiseerd is er in 2015 een woningtekort van 3% overeenkomend met circa 13.500

woningen.

Deze bouwprogrammering in het nieuwe streekplan betekent dat er in de provincie gemiddeld jaarlijks 7.400

en per kwartaal 1.850 nieuwe woningen moeten worden gebouwd.

Geconstateerd moet worden dat de productie na een halfjaar al ongeveer de helft achter ligt op schema. In

dat opzicht wordt de trend vanuit het vorige streekplan helaas voortgezet.

Als we inzoomen op de cijfers vanaf 2002 t/m 2004 dan wordt het beeld van een qua woningbouwproductie
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in de achterhoede opererende provincie bevestigd. Het goede nieuws is dat in 2004 en ook in 2005 het aantal

verleende bouwvergunningen beduidend hoger is dan het landelijke gemiddelde. Het slechte nieuws is dat de

bouwproductie achter blijft.

De aan het slot van deze toelichting weergegeven cijfers illustreren het vorenstaande beeld.

In deze statenperiode is op verschillende momenten in de commissie REG, maar ook tijdens vergaderingen

van PS aandacht gevraagd voor de stagnerende woningbouw. Dat heeft er o.a. toe geleid dat GS, bij de

behandeling van het Streekplan 2005-2015, hebben toegezegd de woningproductie strak te gaan monitoren

en indien nodig eerder nieuwe bouwlocaties in ontwikkeling te geven.

Ondanks deze aandacht laat de bouwproductie het in belangrijke mate afweten.

In het licht van het voorgaande nemen de Staten van Utrecht het initiatief tot het inrichten van een ad hoc 

commissie uit PS om de stagnatie in de woningbouw te onderzoeken en de Staten aanbevelingen voor te leggen.

De opdracht aan de commissie is:

l De oorzaken te achterhalen van het voortdurend achterblijven van de woningbouw in de provincie

Utrecht met daarbinnen extra aandacht voor de regio's Utrecht en Amersfoort waar de naar omvang

grootste productie moet plaatsvinden en waarover met de minister van VROM convenanten zijn afgesloten

l Vooral na te gaan wat de specifieke Utrechtse elementen in deze stagnatie zijn waardoor de provinciale

bouwprogramma's niet worden gehaald;

l De richting aan te duiden, c.q. concrete maatregelen voor te stellen, zo nodig onorthodoxe oplossingen

voor te leggen aan de Staten zodat op provinciaal en regionaal niveau de opgaven neergelegd in het

Streekplan 2005-2015 worden gerealiseerd.

l Overige aanbevelingen te doen die noodzakelijk zijn om verbetering in deze situatie van stagnatie te brengen.

De commissie verricht deze werkzaamheden in het licht van het provinciale beleid zoals vastgelegd in het

nieuwe Streekplan en de moties die daarover zijn aangenomen, ook later bij de Voorjaarsnota 2005, waarin

onder meer grote nadruk is gelegd op de totstandkoming van gedifferentieerde woningbouw in de steden en

in de plaatsen rondom de steden o.a. ter voorkoming van verdere segregatie

Met betrekking tot een inhoudelijke duiding van onderwerpen wordt aan het volgende gedacht:

l Het vergelijken van de demografische ontwikkelingen tussen aannames in het Streekplan en de huidige

ontwikkeling;

l Een inventarisatie te maken van maatregelen die in andere provincies zijn of worden genomen om de

stagnatie in de bouw tegen te gaan;

l Vast te stellen waar blokkades zitten, door onder andere gesprekken met bouwers zoals ontwikkelaars en

corporaties en het gezamenlijk zoeken naar activeringsmogelijkheden;

l Na te gaan in hoeverre de problematiek van de fijnstof vertragend werkt voor de nieuwbouw en hoe deze

vertraging kan worden voorkomen.

Met betrekking tot oplossingsrichtingen wordt er aan gedacht om:

l Onnodige en belemmerende provinciale regelgeving te schrappen;

l Na te gaan op welke wijze provinciale middelen en andere provinciale faciliteiten kunnen worden ingezet

om gemeenten te verleiden tot nieuwbouw, ook door het voorfinancieren van bijvoorbeeld grondaan-

kopen;

l Het aanbieden van provinciale expertise aan met name kleinere gemeenten om nieuwbouwplannen sneller

te realiseren;

l Op het gebied van de monitoring samenwerking zoeken met het BRU om de bestaande BRU-monitor uit

te brengen voor de gehele provincie en de monitorgegevens op elkaar af te stemmen.
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Onderdeel van het onderzoek is een uitnodiging aan de spelers die thans acteren in het in het nieuwbouw-

proces, primair in de provincie en in gemeenten, maar zo nodig ook daar buiten. Bijvoorbeeld uit de wereld

van de wetenschap, adviseurs, ontwikkelaars, bouwondernemers, woningcorporaties, gemeente- en provin-

ciebestuurders, etc.

De ad hoc commissie zal zich inhoudelijk moeten voorbereiden op deze bijeenkomsten en zal naast de

ondersteuning vanuit de griffie, ook externe ondersteuning behoeven. Daarnaast zal de ad hoc commissie

een beroep doen op de ambtelijke organisatie voor het beschikbaar stellen van relevante informatie en het

bieden van de normale facilitaire ondersteuning.

De kosten van de ad hoc commissie ware ten laste te brengen van het bestaande budget voor beleidsaudits.

Het is wenselijk dat de ad hoc commissie zo spoedig mogelijk met zijn werkzaamheden een aanvang kan

maken. Voorgesteld wordt dan ook om staande de vergadering de ad hoc commissie samen te stellen en haar

voorzitter te benoemen. Elke fractie wordt uitgenodigd daarvoor één lid af te vaardigen.

Provinciale staten wordt voorgesteld de volgende leden in de ad hoc commissie te benoemen en een voorzitter

aan te wijzen:

Namen

1. Drs. W.J. Bos (tevens voorzitter)

2. L.C. Dekkers-Raadsen

3. nog in te vullen 

4 J.F.M. Kloppenburg

5. Drs. A.J. Dekker

6. C.J. van Kranenburg

7. Dr. R. Bisschop

8. Ir. B. A. Witteman

Na de bijeenkomsten zal de commissie een rapportage met aanbevelingen opstellen en dit voorleggen aan de

Staten. GS worden gelijktijdig in de gelegenheid gesteld de rapportage van commentaar te voorzien, waarna

plenaire behandeling plaatsvindt in de Staten.

Toelichtende cijfers met als bron het CBS:

2002 2003 2003 t.o.v. 2002 in % 2004 2004 t.o.v. 2003 in %

Gereedgekomen woningen

Nederland 66704 59629 - 9.7% 65314 + 10%

Utrecht 5444 4494 -17,5% 4897 + 9%

Verleende vergunningen

Nederland 67183 72.454 +7,8% 76180 + 5%

Utrecht 5698 5887 +3,3% 6546 + 11%
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13. Prinsen Geerligs, Pietjan, Woningnet, in opdracht van provincie Utrecht. Analyse sociale woningmarkt in

regio Utrecht en Veenendaal. Weesp, januari 2006.

14. RIGO. Knellende ruimte. Amsterdam, 23-11-2005.

15. Simons, drs. J.W.M. (voorzitter) e.a. Achterblijvende woningbouwproductie, problematie en maatregelen.

Eindrapport Taskforce Woningbouwproductie. Januari 2002

16. Smans, Carina. Bouwslag in het KAN-gebied. Aedesmagazine 17-18 / 2005.

17. Tuijt, Sandra. Stagnatie in de woningbouw voorbij? B&G, april 2005.

18. Vletter, Jan de. Woningen bouwen? Pak toch de oorzaken aan. Aedes-magazine 17-18 / 2005.

19. VNG. Tempo met regels. 8 VNG-voorstellen voor een hogere bouwproduktie. Brochure, VNG

UitgeverijgDen Haag, 2002.

20. Vries, Paul de, Dol, Kees en Heijden, Harry van der. Knelpuntenmonitor Woningbouw 2003. Ervaren 

knelpunten door marktpartijen, gemeenten en provincies. Onderzoekstinstituut OTB, Delft. Oktober 2003.

21. VROM. Aanjaagteams, in actie voor meer woningen. Brochure VROM, Den Haag, november 2004.

22. VROM. De nieuwe Wet ruimtelijke ordening Ruimte geven voor ontwikkeling. Stand van zaken 10 oktober

2005. Brochure VROM, Den Haag, oktober 2005.

23. VROM. Memorie van toelichting nieuwe WRO. Minister VROM, Den Haag, 2003.

24. Wegstapel, Joost, Buckers Dorien, Laagland'advies. Van zeecontainer tot grachtenpand. Een woonwensen-

onderzoek onder Amsterdamse studenten. Amersfoort, 28 april 2005.

Internet (belangrijkste bronnen):
1. www.aedes.nl (nieuwsfeiten en achtergrondartikelen)

2. www.bru.nl (plannen BRU)

3. www.cbs.nl (cijfermateriaal bouwproductie, diverse malen van 20-11-2005 tot 11-04-2006)

4. www.provincie-utrecht.nl (diversen)

5. www.utrecht.nl (studentenhuisvesting)

6. www.vrom.nl (diversen)



Gesprekken:
1. Aanjaagteams verschillende provincies en Commissie Onderzoek Bouwstagnatie (COB), provinciehuis

Utrecht, 13-02-2006

2. Ambtelijk apparaat provincie Utrecht en COB, provinciehuis Utrecht, 17-03-2006.

3. Consumentenorganisatie / huurderorganisatie en COB, provinciehuis Utrecht, 23-02-2006

4. Corporatie / Ontwikkelaars en COB, provinciehuis Utrecht, 16-02-2006

5. Gemeente Amersfoort en COB, Informatiecentrum Vathorst in Amersfoort, 27-02-2006

6. Gemeente Houten en COB, gemeentehuis Houten, 24-02-2006

7. Gemeente Nieuwegein en COB, gemeentehuis Nieuwegein, 20-02-2006

8. Gemeente Utrechtse Heuvelrug en COB, Orangerie Huize Doorn in Doorn, 27-02-2006

9. Gemeente Veenendaal en COB, gemeentehuis Veenendaal, 27-02-2006

10. Gemeente Woerden en COB, gemeentehuis Woerden, 20-02-2006

11. Vertegenwoordigers Leidsche Rijn, Informatiecentrum Leidsche Rijn in Utrecht, 24-04-2006

12. Wetenschappers en COB, provinciehuis Utrecht, 27-02-2006

13. Wethouders en COB, provinciehuis Utrecht, 20-02-2006

Beleidsstukken en overige bronnen
1. AD / Utrechts Nieuwsblad, diverse artikelen, 'Schandalig weinig'huizen gebouwd' (06-02-2006).

2. BRU, Aanvulling Regionaal Structuur Plan 1995 - 2005. Utrecht, januari 1997.

3. BRU. Nota evaluatie en actualisatie RSP. Utrecht, september 2001.

4. BRU. Ontwerp Regionaal structuurplan. Utrecht, juni 2005.

5. BRU. Regionale woningmarktmonitor. Utrecht, juli 2005.

6. GS Utrecht. Jaarlijks verslag Wonen en Stedelijke Vernieuwing, juli 2004-juli 2005. Utrecht,

16 augustus 2005.

7. NVM, Cijfers makelaars provincie Utrecht 2001-2005, 16-01-2006

8. Provincie Overijssel, Beleidsdocumentatie bouwproductie.

9. Provincie Utrecht, Nota Capaciteit Woningbouwlocaties 2005. Utrecht, augustus 2005.

10. Provincie Utrecht, Streekplan 2005-2015. Vastgesteld door PS Utrecht, 13 december 2004

11. Provincie Utrecht, Verslag woningmarktmonitor 2004. Juli 2005.

12. Utrecht, Woningbouwprogramma 2005-2015 (stand van zaken 3de kw. '05) Utrecht, 2005.

13. Verenigde woningcorporaties aan BRU. Manifest. 15-12-2005

14. VROM. Woningbehoefte Onderzoek (WBO) 1990, 1994, 1998 en 2002. VROM, 1990-2002

15. Werkgroep Wonen, commissie RO en VHV, PS van Noord-Holland. Bouwen aan doorstroming in

Noord-Holland. Oktober 2004.
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Woningbouw per regio
Onderwerpen

Gereedgekomen

Totaal Huurwoningen Koopwoningen Opdrachtgever

Egw Mgw Egw Mgw Overheid  Bouwers Andere 

en woning- van de particuliere 

corporaties markt opdrachtgev.

Utrecht (PV) 1995 5533 676 814 3454 589 1659 3325 549

1996 7689 930 1805 4071 883 3117 3907 665

1997 6899 765 960 4428 746 2137 4252 510

1998 5768 740 721 3676 631 1623 3840 305

1999 6524 582 849 4207 886 1822 4352 350

2000 6485 680 601 4376 828 975 4970 540

2001 7026 917 437 4490 1182 1768 4931 327

2002 5444 455 247 3715 1027 1084 3878 482

2003 4494 467 601 2595 831 1032 3063 399

2004 4897 398 260 3569 670 682 3915 300

2005 6587 972 756 3705 1154 1580 4750 257

Totaal 67346 7582 8051 42286 9427 17479 45183 4684

Productie woningbouw prov. Utrecht 1995-2005

Huurwoningen Egw

Huurwoningen Mgw

Koopwoningen Egw

Koopwoningen Mgw

Bijlage 3. Productie in provincie Utrecht (Bron: CBS)
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Productie meest bouwende gemeenten 1995 - 2005
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Woningbouwcapaciteit en toekomstige knelpunten

Abcoude 273 97 70 70 32 171 70 273

Amerongen 15 15 15 15

Amersfoort 11328 10004 310 53 125 10279 924 11328

Baarn 106 61 45 106

De Bilt 594 30 285 30 210 89 170 125 594

Breukelen 258 60 60 60 76 30 52 100 258

Bunnik 313 16 170 37 223 50 40 313

Bunschoten 612 286 15 15 15 213 173 226 612

Doorn 176 47 57 122 24 30 176

Driebergen-Rijsenburg 383 50 30 50 78 280 25 383

Eemnes 237 71 71 27 61 149 237

Houten 3057 2790 2957 100 3057

IJsselstein 583 19 18 68 315 35 95 138 583

Leersum 161 15 146 15 161

Leusden 1289 208 880 930 151 208 1289

Loenen 258 258 258

Lopik 168 168 168

Maarn 0 0

Maarssen 1125 630 495 630 1125

Montfoort 492 35 35 35 138 100 223 169 492

Nieuwegein 2041 42 662 454 564 1023 2041

Oudewater 264 246 130 134 130 264

Renswoude 67 28 39 67

Rhenen 491 25 115 80 121 175 491

De Ronde Venen 1591 150 1026 260 1176 155 1591

Soest 641 343 158 80 32 28 641

Utrecht 24728 1542 969 725 288 48 2741 237 866 122 20762 24728

Veenendaal 5320 131 130 211 30 87 33 707 18 228 4367 5320

Vianen 459 100 134 100 92 192 15 31 201 227 459

Wijk bij Duurstede 337 35 120 120 120 188 34 115 337

Woerden 3400 338 142 16 2904 3400

Woudenberg 285 45 185 100 285

Zeist 2525 36 156 51 383 2091 2525

TOTAAL 63577 12844 4911 1231 927 960 717 3095 10804 13486 3452 13703 22132 63577
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Statusplannen (totaal 63.577 woningen)

1. Juridisch beschikbaar (10.804)

2. Goedgekeurde plancapaciteit (13.486)

3. Vastgestelde plancapaciteit (3.452)

4. Plancapaciteit in voorbereiding (13.703)

5. Potentiële plancapaciteit (22.132)

Mogelijke knelpunten in toekomstige projecten (totaal aan projecten 63.577 woningen)

Financiële haalbaarheid

Privaatrechterlijke drempels

Bodemverontreiniging

Milieu

Infrastructuur

Geluid

Overige knelpunten*

* Knelpunten finaciële haalbaarheid voornamelijk door problemen bij Vathorst (Amersfoort): 9.100 woningen

Doorlooptijd woningbouwprojecten tijdens de realisatiefase (bron: CBS)

Nederland

Utrecht

Limburg

Zuid-Holland

Noord-Holland

Noord-Brabant

Zeeland

Groningen

Drente

Friesland

Overijssel

Gelderland

Flevoland

Korter dan 1 jaar Tussen 1 en 2 jaar Langer dan 2 jaar
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Bijlage 4. Cijfers (abf, WBO, Doorstroomketen, Woningnet, NVM)

Aantal inwoners per regio prov. Utrecht (2005-2030) Bron: Abf rapport

2005 2010 2015 2020 2030

Sg Utrecht 607201 631124 654544 674090 698556

SG Amersfoort 272590 280580 291397 299389 307469

DG ZuidOost 137806 138990 139402 141373 146555

DG West 151524 152912 153090 154811 158753

Provincie Utrecht 1169121 1203606 1238433 1269663 1311333

Aantal huishoudens per gemeente in prov. Utrecht (2005-2030) Bron: Abf rapport 

2005 2010 2015 2020 2030

De Bilt 18628 18662 18686 18858 18814

Bunnik 5879 6130 6236 6378 6576

Direbergen-Rijsenburg 7935 8043 8268 8454 8475

Houten 16188 18084 18750 19404 20584

Maarssen 16428 16848 17061 17329 17635

Nieuwegein 26558 26896 27619 27760 27896

Utrecht 142545 155648 169627 181778 199004

Vianen 7759 8048 8249 8478 8782

IJsselstein 13636 14388 14988 15389 15667

Zeist 27613 28443 29467 29887 30177

SG Utrecht 283169 301190 318951 333715 353610

Amersfoort 58145 62312 67938 71377 75156

Baarn 10807 11180 11227 11450 12048

Bunschoten 6692 7125 7961 8291 8570

Eemnes 3410 3466 3538 3680 3899

Leusden 11657 12150 12574 13048 13577

Soest 19364 19531 20003 20537 20889

Woudenberg 4090 4308 4356 4654 5114

SG Amersfoort 114165 120072 127597 133037 139253

Amerongen 2822 2835 2868 2957 3110

Doorn 4626 4788 4842 4951 5045

Leersum 3109 2957 2836 2772 2758

Maarn 2508 2401 2398 2437 2563

Renswoude 1507 1520 1518 1502 1464

Rhenen 7132 7529 7653 7785 7941

Veenendaal 23853 25155 26629 28248 30994

Wijk bij Duurstede 8985 9431 9698 10059 10687

DG ZuidOost 54542 56616 58442 60711 64562

Abcoude 3448 3472 3508 3499 3455

Breukelen 6004 6205 6407 6561 6846

Loenen 3380 3408 3496 3614 3725

Lopik 5012 5090 5227 5322 5549

Montfoort 5049 5261 5370 5502 5774

Oudewater 3874 4041 4121 4271 4422

De Ronde Venen 13690 14154 14527 15371 16474

Woerden 19020 19708 20225 21376 22871

DG West 59477 61339 62881 65516 69116

Provincie Utrecht 511353 539217 567871 592979 626541



Naar deelregio’s
SG Utrecht 11,3% 11,2% 9,6% 9,3% 9,6%

SG Amersfoort 2,7% 2,5% 0,2% -1,0% -1,1%

DG Zuidoost 2,5% 2,9% 1,3% 0,9% -0,1%

DG West 1,9% 2,2% 0,1% 0,0% -0,3%
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Aantal woningen per regio prov. Utrecht (2005-2030) Bron: Abf rapport

2005 2010 2015 2020 2030

Sg Utrecht 254725 274830 291700 304400 321800

SG Amersfoort 111392 119872 128927 134572 141862

DG ZuidOost 53021 55890 57926 60761 65931

DG West 58197 61305 62872 65737 69967

Provincie Utrecht 477335 511897 541425 565470 599560

Verschillen in methodiek Streekplan/ABF
Streekplan ABF

Huishoudens in woonboten, studentenkamers, tehuizen, etc. nee ja

Urgente woningmarktverlaters nee ja

Urgente starters nee ja

Effect extramuralisering ja nee

Frictieleegstand nee ja

Aantal woningen per regio prov. Utrecht (2005-2030) Bron: Abf rapport

2002 2004 2005 2010 2015 2020

huishoudens a 493.488 505.967 511.353 539.217 567.871 592.979

woningvoorraad b 462.807 472.013 477.335 511.897 541.425 565.470

woningtekort provincie a-b 30.681 505.967 511.353 539.217 567.871 592.979

in % 462.807 472.013 477.335 511.897 541.425 565.470
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Woningbehoefte-cijfers prov. Utrecht (Bron: WBO 1990 - 2002)

1990 1994 1998 2002

URGENT woningtekort totaal [woningen] 14400 14680 10230 16640

URGENT woningtekort egw [woningen] 13070 11280 4750 10280

URGENT woningtekort mgw [woningen] 1330 3400 5480 6360

URGENT woningtekort koop [woningen] 7250 6670 5620 7280

URGENT woningtekort huur [woningen] 7150 8010 4610 9360

URGENT woningtekort goedkope koop [woningen] 2080 540 -770 2780

URGENT woningtekort middeldure koop [woningen] 1060 1030 3330 1670

URGENT woningtekort dure koop [woningen] 4100 5100 3060 2830

URGENT woningtekort goedkope huur [woningen] 4620 7590 2610 3240

URGENT woningtekort middeldure huur [woningen] 4690 1460 990 3860

URGENT woningtekort dure huur [woningen] -2160 -1040 1010 2260

URGENT woningtekort egw, koop [woningen] 6700 6740 5340 5360

URGENT woningtekort mgw, koop [woningen] 550 -70 280 1920

URGENT woningtekort egw, huur [woningen] 6370 4540 -590 4920

URGENT woningtekort mgw, huur [woningen] 780 3470 5200 4440

Gewenst eigendom: koop (%) [%] 36 42 56 49

Gewenst eigendom: huur (%) [%] 55 52 44 51

Gewenste prijs: goedkope koop (%) [%] 5 4 8 9

Gewenste prijs: middeldure koop (%) [%] 12 10 23 14

Gewenste prijs: dure koop (%) [%] 20 28 25 26

Gewenste prijs: goedkope huur (%) [%] 38 34 24 19

Gewenste prijs: middeldure huur (%) [%] 19 18 13 19

Gewenste prijs: dure huur (%) [%] 6 7 7 13

Gewenst type: egw, laag inkomen (%) [%] 49 39 39 47

Gewenst type: mgw, laag inkomen (%) [%] 51 61 61 53

Gewenst type: egw, midden inkomen (%) [%] 76 77 75 69

Gewenst type: mgw, midden inkomen (%) [%] 24 23 25 31

Gewenst type: egw, hoog inkomen (%) [%] 92 91 85 85

Gewenst type: mgw, hoog inkomen (%) [%] 8 9 15 15

Gewenst eigendom: koop, laag inkomen (%) [%] 16 19 30 23

Gewenst eigendom: huur, laag inkomen (%) [%] 74 75 70 77

Gewenst eigendom: koop, midden inkomen (%) [%] 54 57 79 66

Gewenst eigendom: huur, midden inkomen (%) [%] 38 35 21 34

Gewenst eigendom: koop, hoog inkomen (%) [%] 84 86 94 90

Gewenst eigendom: huur, hoog inkomen (%) [%] 13 9 6 10

Verhuisgeneigd laag inkomen (%) [%] 39 46 44 37

Verhuisgeneigd midden inkomen (%) [%] 21 31 31 27

Verhuisgeneigd hoog inkomen (%) [%] 21 29 32 24

Verhuisgeneigd doelgroep (%) [%] 25 34 47 41

Verhuisgeneigd niet-doelgroep (%) [%] 22 31 31 26
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Verhuisketen-gegevens Bron: WBO, bewerking Atrivé

1990 1994 1998 2002

Huidig: huur, vorig: huur [huishdns] 13980 13920 22360 19030

Huidig: koop, vorig: huur [huishdns] 8430 8770 15420 12440

Huidig: huur, vorig: koop [huishdns] 1730 2840 8180 5290

Huidig: koop, vorig: koop [huishdns] 8030 6940 23040 22720

Starter, huurwoning [huishdns] 20330 22170 15630 16950

Starter, koopwoning [huishdns] 10250 8570 7280 10340

Huurwoning [woningen] 200110 201280 193000 194720

Koopwoning [woningen] 183850 202490 240880 263280

Verhuispercentage in de huursector 18,0% 19,3% 23,9% 21,2%

Gemiddelde woonduur in de huursector 5,6 5,2 4,2 4,7

Verhuispercentage in de koopsector 14,53% 11,99% 18,99% 17,28%

Gemiddelde woonduur in de koopsector 6,9 8,3 5,3 5,8

Verhuispercentage totale woningmarkt 16,34% 15,65% 21,18% 18,95%

Gemiddelde woonduur totale woningmarkt 6,1 6,4 4,7 5,3

Doorstroom- en verhuisketens (Bron: WBO 1990 - 2002 + bewerking Atrivé)

Provincie Utrecht - Ontwikkeling totale doorstroming
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Aantal nieuwe verhuringen provincie Utrecht (Bron: Woningnet)

2000 2001 2002 2003 2004 Totaal

Gem. Utrecht Midden 7862 7359 6587 5808 6481 34097

Gem. Utrecht West 650 837 1487

Gem. Utrecht ZO 335 278 272 257 260 1402

Tot. Regio Utrecht* 8197 7637 6859 6715 7578 36986

*excl. Eemland en Veenendaal

Cijfers woningzoekenden en verhuringen op de huurmarkt (Bron: Woningnet)

Slaagkans woningzoeken provincie Utrecht (Bron: Woningnet)

2000 2001 2002 2003 2004

Gem. Utrecht Midden 22,30% 18,20% 16,80% 16,30% 18,30%

Gem. Utrecht West 8,30% 10,80%

Gem. Utrecht ZO 20,10% 15,70% 13,90% 6,30% 7,20%

Tot. Regio Utrecht* 22,80% 18,60% 17,20% 17,30% 19,80%

*excl. Eemland en Veenendaal

Slaagkans is het aantal woningzoekenden dat een woning heeft gekregen gedeeld door het

aantal woningzoeken dat op die woningen heeft gereageerd.

Aantal verhuringen per jaar provincie Utrecht
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Wachttijd (in jaren) woningzoekenden sociale huurwoningen provincie Utrecht (Bron: Woningnet)

2000 2001 2002 2003 2004

Doorstromers Gem. Utrecht Midden 10,2 10,3 10,9 13,4 12,2

Gem. Utrecht West 14,4 12,7

Gem. Utrecht ZO 9,8 11,7 10,4 12,0 12,0

Tot. Regio Utrecht* 10,2 10,4 10,9 13,4 12,3

Overig Gem. Utrecht Midden 4,0 4,3 4,3 4,9 4,9

Gem. Utrecht West 5,2 5,6

Gem. Utrecht ZO 3,2 3,6 3,8 4,5 4,9

Tot. Regio Utrecht* 4,0 4,3 4,5 4,9 5,0

*excl. Eemland en Veenendaal
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Ontwikkeling transactieprijs per m2 GBO, provincie Utrecht
Eemland SG Utrecht West Zuidoost

2000 € 1.980 € 1.995 € 2.080 € 2.020

2001 € 2.030 € 2.053 € 2.161 € 2.095

2002 € 2.090 € 2.085 € 2.176 € 2.017

2003 € 2.071 € 2.133 € 2.189 € 2.051

2004 € 2.131 € 2.203 € 2.305 € 2.108

Cijfers koopwoningen in provincie Utrecht (Bron: NVM)

Aantal transacties in de koop 2000-2004, Provincie Utrecht
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Bijlage 5. Instrumenten van andere provincies 

GRONINGEN

Analyse
Provincie doet op 3 manieren aan versnellen van de woningbouw:

l Stimuleringsteam voor de regio Assen-Groningen (2 provincies, 3 gemeenten in Drenthe, 9 in

Groningen). Wordt uitgevoerd door een externe partij. Er is een voor de gemeenten niet bedreigende

werkwijze gezocht. Deze is gericht op het monitoren van de voortgang van de taakstellende woningbouw-

afspraken. Aan het leveren van inzicht willen alle gemeenten meewerken, van pottekijkers vanuit de pro-

vincie of VROM is men niet gediend.

Bij vertraging, knelpunten bij realisatie e.d. wordt door het stimuleringsteam/tempoteam naar oplossin-

gen gezocht.

l De provincie Groningen is voornemens voor de andere regio's in de provincie geld beschikbaar te stellen dat

naar eigen inzicht kan worden ingezet voor versnelling van de woningbouw of transformatie. Ter facilitering

van de gemeenten wordt momenteel een soort kookboek met versnellingsstrategieen opgesteld.

l Verder werkt de provincie met zogenaamde vliegende brigades, die op verzoek van de gemeente met

know-how en (door de provincie betaalde) procesondersteuning ISV-projecten vlot trekken. In deze ISV-

projecten zit veel inbreidingsnieuwbouw. De brigades zijn ook inzetbaar voor uitbreidingsnieuwbouw.

Best practices
l Vliegende brigades in Hoogezand-Sappemeer: twee jaar procesondersteuning ISV-traject betaalt door de

provincie.

Achtergrondinfo
Website: http://www.provinciegroningen.nl

Nota Bouwen en Wonen 2005-2008

FRIESLAND

Analyse
In Friesland wordt op 3 sporen ingezet om de woningbouw te versnellen c.q. van de grond te krijgen:

l De problematiek van de bouwstagnatie in Leeuwarden wordt opgepakt door de gemeente Leeuwarden

zelf samen met het ministerie van VROM. Dit is overigens een model dat vaker voorkomt: een recht-

streekse bemoeienis van VROM-aanjaagteams met een lokaal project zonder tussenkomst van de provin-

cie. Wel zijn er afspraken gemaakt tussen de provincie en de gemeenten in de stadsregio Leeuwarden (5

gemeenten) wat betreft woningbouwfasering, prijsklassen en woningtypen. De provincie geeft voorrang

aan het realiseren van woningen in Leeuwarden en houdt de andere gemeenten daarom kort (mogen

minder bouwen).

l Er is in de provincie Friesland sinds januari 2005 een aanjaagteam actief. Dat bestaat uit 3 provinciale

medewerkers (2 rayonhoofden en mevrouw Tuimaker) en een sterk betrokken gedeputeerde. Er zijn in

Friesland genoeg goedgekeurde plannen (voor 11-12.000 woningen), maar de productie blijft achter.

Oorzaak: de plannen passen niet bij de woningvraag van deze tijd (kwaliteitsprobleem), de locaties zijn

exploitatietechnisch niet rond te krijgen of op korte termijn niet interessant.

De werkwijze van het aanjaagteam is die van dialoog en maatwerk. Er wordt niet achter plannen aange-

jaagd, wel wordt gekeken waarom toegekende richtcijfers niet worden gerealiseerd. Het team probeert

eventuele conflicten tussen partijen op te lossen en gaat pragmatisch om met de samenstelling van afge-
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sproken bouwprogramma's: aanpassingen zijn mogelijk. Ook wordt bezien of er geen plannen in de tijd

naar voren kunnen worden gehaald ter compensatie van plannen die momenteel, gezien marktomstandig-

heden, exploitatietechnisch niet rond zijn te krijgen. Met name de directe betrokkenheid van de gedepu-

teerde heeft een aantal moeilijk lopende trajecten vlot getrokken: in Dantumadeel en Achtkarspelen.

l De provincie monitort ontwikkelingen op de woningmarkt, teneinde tijdig plannen te kunnen bijsturen

en een vinger aan de pols te kunnen houden mocht de productie achterblijven.

Best practices
l In Zuidwest Friesland is een manifest opgesteld op een studiedag waarin gemeenten, corporaties en 

bouwers/ontwikkelaars afspreken om 500 extra betaalbare huur- en koopwoningen te realiseren. Alle 

partijen leveren een bijdrage: gemeenten rekenen een sociale kavelprijs, corporaties investeren onrendabel

en ontwikkelaars nemen genoegen met een lagere winstmarge.

DRENTHE

Analyse
Er wordt in Drenthe op 3 manieren aandacht besteed aan de versnelling van de woningbouw. Er is echter

alleen in de regio Groningen-Assen sprake van stagnatie in de woningbouw. De andere activiteiten zijn

gericht op het stimuleren van projecten die niet zozeer leiden tot meer of snellere woningbouw, maar tot een

betere of hogere kwaliteit.

l Stimuleringsteam Regio Groningen-Assen: zie provincie Groningen

l Er is met alle gemeenten en corporaties in Drenthe een convenant afgesproken over de uitvoering van

wonen-zorg-welzijnsprojecten. De bijdrage van de provincie bestaat uit het faciliteren met geld en

ondersteuning.

l Veel onderzoek ten behoeve van de kwalitatieve afstemming van woningbouw tussen gemeenten: de

juiste woningen op het juiste tijdstip.

Best practices
l Het convenant uitvoering wonen-zorg-welzijnsprojecten heeft al geleid tot een projectenlijst en concrete

uitvoering van projecten.

OVERIJSSEL

Analyse
De provincie Overijssel is in 2004 pilot geweest voor het ministerie van VROM met betrekking tot de stimu-

lering van de woningbouwproductie 

De activiteiten wat betreft de stimulering richten zich op 4 zaken:

l Lijst met aanjaagprojecten die aangejaagd worden. Gaat om het helpen van het oplossen van knelpunten:

financieel, planning en proces.

l Dereguleren en ontbureaucratiseren, minder regels en snellere vergunningverlening. Maar ook een digi-

tale checklist woningbouwprojecten waardoor het traject van planvorming tot uitvoering snel en zonder

zaken te vergeten kan worden doorlopen (zie website provincie).

l Verbeteren van de samenwerking tussen partijen door ondermeer het organiseren van bijeenkomsten

voor gemeenten, corporaties, Vrom-inspectie.

l Subsidieregeling gericht op de uitvoering van bouwprojecten.



Best practices
l 3 projecten in de gemeente Oldenzaal worden momenteel “versneld”. Goede resultaten worden behaald 

bij het project “stadsbleek”. Het gaat ondermeer om het in elkaar schuiven van procedures.

l Voor de Hanswijk in Kampen wordt het instrument mediation ingezet.

Achtergrondinfo
Op website van de provincie (www.overijssel.nl) is checklist woningbouw terug te vinden.

GELDERLAND

Analyse
Vanuit diverse bronnen (ondermeer COB-overleg, panelgesprekken) zijn voor Gelderland de volgende 

punten naar voren gekomen:

l Er is sprake van planningslijsten waaruit veel gegevens worden gehaald. Een en ander wordt gecombi-

neerd met de productiecijfers om tot een monitor te komen op gemeentelijk projectniveau 

l Netwerkbijeenkomsten

- via netwerkbijeenkomsten projecten aan laten melden. Contacten verzorgen

- eens per half jaar een netwerkbijeenkomst met betrokkenen in de bouw. Dmv deze bijeenkomsten reageren

op signalen en openstaan voor het aandragen van projecten door partijen die kampen met problemen

en hier ondersteuning voor vragen. Per symposium komen versnellingsthema's aan de orde.

l Faciliteren specialistische kennis

l Aanjaagteam en Taskforce. Hiertoe is op ambtelijk niveau een aanjaagteam in het leven geroepen en op

bestuurlijk niveau een Taskforce. De Taskforce bestaat uit 3 externe adviseurs die met name een mediation

rol vervullen. De Taskforce valt onder verantwoordelijkheid van de Gedeputeerde. Het aanjaagteam kan

een rol spelen als het gaat om planologische procedures

l De succesfactor is dat de verantwoordelijk gedeputeerde met hart en ziel voor dit onderwerp gaat.

Dat wordt in iedere stap, die wordt gezet, gemerkt. Dat persoonlijke commitment is van belang.

Achtergrondinfo
Aanpak aanjagen woningbouwproductie in de provincie Gelderland

FLEVOLAND

Er zijn in de provincie Flevoland geen aanjaagteams actief. Wel zijn er ook in Flevoland in 2005 minder

woningen opgeleverd dan gepland. Dat heeft vooral te maken met de marktomstandigheden en bewust

beleid. De gemeente Almere neemt ca 2/3 deel van de nieuwbouwproductie voor haar rekening. Bewust is de

jaarlijkse productie naar beneden toe bijgesteld van 3.000 naar 2.000 woningen. Dit omdat het realiseren van

voorzieningen en infrastructuur en de groei van de werkgelegenheid de woningbouw anders niet kan bijhouden.

Tijdig beschikbaar komen van ruimtelijke capaciteit is dus geen probleem.

In de andere gemeenten dan Almere, is geen sprake van bouwstagnatie of lokale knelpunten met betrekking

tot woningbouw. Ingrijpen van de provincie is dan ook niet aan de orde.
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NOORD-HOLLAND

Analyse
Vanuit diverse bronnen (ondermeer COB-overleg, panelgesprekken) zijn voor Noord-Holland de volgende

punten naar voren gekomen:

l Periodieke monitor voortgang productie: via een knelpuntenmonitor projecten identificeren die mogelijk

versnelling behoeven. Om de knelpunten te inventariseren zijn alle gemeenten persoonlijk gebeld. Op

basis van het resultaat is willekeurig en mede op grond van draagvlak en kansrijkheid een aantal gemeen-

ten uitgekozen waarmee van start is gegaan met maatwerkacties

l doel van het aanjaagteam is de bouw te versnellen en de knelpunten bij stagnatie op te lossen. De aan-

jaagteams bestaan uit 2 personen, die een spin proberen te zijn binnen de eigen organisatie afhankelijk

van het probleem dat zich voordoet. De aanjaagteams maken voorstellen, die bestuurlijk worden vastge-

steld. In de Programmabegroting is ¤ 100.000 p er jaar opgenomen voor de aanjaagteams. Hiervan worden

o.a. cursussen betaald, gemeenten geholpen met een second opinion grondexploitatie, externen ingehuurd

en de netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Er wordt nauw samengewerkt met de accountmanager van

VROM. Voorts is van belang dat sprake is van een gedeputeerde die ervoor gaat.

l Regionale woonvisie + regiogemeenten

l Vroeg in proces betrekken van marktpartijen

l Parelproject (wcp's nemen woningen over van proj.)

Best practices
l Haarlemmermeer, Brochure VROM voorbeeld 2

Achtergrondinfo
l Plan van Aanpak Versnellen Woningbouwproductie in Noord-Holland

ZUID-HOLLAND

Analyse
Vanuit diverse bronnen (ondermeer COB-overleg, panelgesprekken) zijn voor Zuid-Holland de volgende

punten naar voren gekomen:

l De provincie werkt niet met een aanjaagteam. In het kader van de VINEX-locaties is een stuurgroep en

een projectgroep per gewest/regio ingesteld met het doel de afspraken te halen..

l In twee specifieke gebieden zijn door de regio's ook nog Taskforces ingesteld

l Qua woningbouw tracht de provincie zich op de grootste afspraken van 2005 - 2010 te richten. Eens in de

drie maanden vindt een interdienstelijk VINEX overleg plaats waarin de stand van zaken wordt besproken.

l Alle plannen zijn geïnventariseerd. Op basis van een vragenlijst zijn de knelpunten geïnventariseerd en

zijn conclusies getrokken. Bij een aantal plannen was de problematiek zo groot, dat deze naar achteren

geschoven zijn; andere zijn naar voren geschoven. Het doel van de inventarisatie was feitelijk 'dode paarden'

te accepteren en projecten waarin nog leven zat naar voren te halen. De grootste winst hiervan is geweest

dat duidelijk werd waar wel en niet achterheen gezeten moest worden. Het resultaat was echter nihil in die

zin dat het woningtekort is gestegen. De netto productie is niet gehaald, maar de bruto productie VINEX

wel. Met name de locaties buitenstedelijk zijn niet gehaald. Binnenstedelijk wel. Dit heeft ook te maken met

het feit, dat binnenstedelijk vaak iets 'spontaans' gebeurt (o.a. kantoor of school leeg). Op grond van deze

werkwijze bestond jaarlijks een goed inzicht in de haalbaarheid van plannen en wat er spontaan bijkwam.

l Met betrekking tot de periode 2005 - 2010 is de eerste stap geweest de regelgeving qua termijnen in te

korten. Flexibiliteit in locaties

l Overplannen



Best practices
l Sliedrecht Baanhoek-West, brochure VROM voorbeeld 3

ZEELAND

De provincie Zeeland heeft geen aanjaagteams. Daarvoor zijn twee redenen: er is geen menskracht en de

noodzaak is minder groot. Immers er is geen sprake van woningbouwstagnatie. Wel wordt er nagedacht of

dergelijke teams toch niet nuttig kunnen zijn. Er zijn projecten die niet goed van de grond komen waarin de

provincie participeert (bijvoorbeeld in Vlissingen en Goes): ze faciliteert en ondersteunt het proces, overi-

gens niet financieel.

De provincie probeert wel een goed zicht te krijgen op de gemeentelijke planning van de nieuwbouw en tot

een goede afstemming te komen. Zo worden plannen naar voren gehaald door gemeenten meer ruimte te

geven via de Artikel 19-2 procedure.

NOORD-BRABANT

Analyse
Vanuit diverse bronnen (ondermeer COB-overleg, panelgesprekken) zijn voor Noord Brabant de volgende

punten naar voren gekomen:

l In 2004 heeft de provincie naar aanleiding van het programma vermindering van stagnatie een actieplan

opgesteld. In eerste instantie is geen aanjaagteam ingesteld maar werd gewerkt op basis van een stagnatie

indicator, dat een bepaald beeld gaf.

l Eind vorig jaar hebben GS besloten een aanjaagteam in te stellen om gemeenten die in de top 10 van de

stagnatie indicator zaten aan te spreken. Daarvoor zijn 2 medewerkers vrijgemaakt. Als doel is gesteld dat

er 100.000 woningen moeten worden gebouwd. Gaat wel om projecten die daadwerkelijk uitgevoerd kun-

nen worden, dus voor bij de initiatieffase

l De provincie heeft in het bouwproces een geringe rol. De provincie heeft hele korte procedures ingezet

l Bijscholing gemeenten

l Betrokken, gepassioneerde gedeputeerde

Achtergrondinfo
Noord-Brabant heeft geen afzonderlijk aanjaagteam ingesteld. De desbetreffende medewerkers doen dit naast

hun dagelijks werk. Zij gaan actief af op de 10 gemeenten die uit de indicator naar voren zijn gekomen. Er

wordt kort en snel gekeken naar knelpunten, die vervolgens binnen de reguliere processen in de organisatie

worden teruggelegd. De gedeputeerde heeft bewust gekozen voor een low profile inzet. Desgevraagd ant-

woordt spreker dat de gemeenten er moeite mee hebben in de 'top 10' te worden genoemd, omdat zij op het

matje worden geroepen. De lijst van 'top 10' wordt bekend gemaakt. Dat schrikt af. Er wordt aan gewerkt

deze lijst ook op de website van de provincie te zetten. Voorts komt dit onderwerp ook aan de orde tijdens

het overleg dat de gedeputeerde twee keer per jaar in regionaal verband met gemeenten voert.

l Brochure 10-puntenprogramma
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LIMBURG

Analyse
De provincie Limburg zet 3 instrumenten in om nieuwbouw te stimuleren. Het probleem in Limburg is niet

de ruimtelijke plancapaciteit. Die is er voldoende zeker als rekening wordt gehouden met een krimpende

bevolking. De woningbehoefte is berekend op ca 3.000 woningen per jaar. Belangrijke aandachtspunten zijn:

l Stimuleren van de herstructurering

l Bouwen van de juiste woningen: vooral voor starters en senioren

Drie instrumenten worden/zijn ingezet:

l 1000-woningen plan: gericht op het bouwen van 1.000 extra starterswoningen bovenop reguliere pro-

gramma. Is door de provincie gestimuleerd door het voor gemeenten aantrekkelijk te maken deze wonin-

gen te bouwen:

- Mogen buiten de richtcijfers worden gebouwd, gaat dus niet ten koste van contingent nieuwbouw

- Plannen krijgen voorrang in procedures

- Plannen krijgen publiciteit

Momenteel vindt een evaluatie plaats. De provincie gaat deze aanpak niet herhalen. Wel zijn gemeenten 

gestimuleerd door de aanpak en er is sprake van meer initiatieven voor starterswoningen op lokaal niveau.

l A-team een aanjaagteam ontstaan in kader van het 1000-woningen plan. Bestaat uit externe leden:

bouwers, corporaties, ex-bestuurders, andere stakeholders. Zijn ingezet om te enthousiasmeren en knel-

punten weg te nemen. Mogelijk wordt dit team na evaluatie breder ingezet.

l Startersleningen: instrument wordt momenteel ontwikkeld samen met gemeenten en corporaties.

Landelijke aanpak (SVN) slaat niet aan in Limburg. Provincie neemt voortouw en participeert financieel.

Best practices
l 1000 woningenplan: streven 1.000 starterswoningen extra per 1-1-2006 is bijna gehaald.

l Krimp als kans: in Parkstad Limburg wordt onderzocht samen met VROM hoe in een krimpscenario

(dalende bevolking) de noodzakelijke herstructurering op stoom kan blijven en hoe de juiste woningen

(vooral inbreiding) kunnen worden toegevoegd (starters en senioren) 

Achtergrondinfo
Op de website van de provincie is achtergrondinformatie te vinden in de provinciale Woonvisie en over het

1000-woningenplan.
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Bijlage 6. Verslagen projectbezoeken en panelgesprekken

Verslag van het overleg tussen de Commissie Onderzoek Bouwstagnatie en vertegenwoordigers 

van de gemeente Amersfoort d.d. 27 februari 2006 in het Informatiecentrum Vathorst

Aanwezig:
l Commissie Onderzoek Bouwstagnatie (COB):

Drs. W.J. Bos (PvdA, voorzitter), ir. D. van den Burg (VVD), mw. drs. A.J. Dekker (D66), mw. L.C.

Dekkers-Raadsen (CDA), J.F.M. Kloppenborg (GL), C.J. van Kranenburg (CU), vertegenwoordigers van

Atrive,

dr. R. Poort (adjunct-griffier), mw. G. van Weerd (verslag);

l Gemeente Amersfoort:

Wethouder Strengers (coördinatie Vathorst en CSG), wethouder Jonkman (binnenstedelijke vernieuwing),

dhr. Van Veelen (directeur Ontwikkelingsbedrijf Vathorst), vertegenwoordiger van De Alliantie Eemland,

dhr. Reuser (gebiedscoördinator CSG), dhr. Limburg (hoofd economische ontwikkeling), dhr. Kruis

(hoofd RO), mw. Zuiderwijk (adviseur volkshuisvesting) en mw. Van der Sluis (adviseur communicatie.

De commissie Onderzoek Bouwstagnatie wordt ontvangen in het Informatiecentrum Vathorst, alwaar 

verschillende presentaties worden gegeven.

l Aan de hand van een maquette, schetst de heer Kruis een beeld van de woningbouw in de vinex-locatie

Vathorst. Documentatie over dit project wordt uitgereikt.

l De heer Reuser geeft vervolgens een uitbreide presentatie over de projecten in het Centraal Stadsgebied.

Oorspronkelijk wilde men daar voorzien in 60.000 m2 kantoorlocatie. Inmiddels wordt er 300.000 m2

kantoorlocatie ontwikkeld, juist omdat dit de nodige werkgelegenheid genereert. Het uitgangspunt is dat

de groei in woningen parallel zou moeten lopen met de toename van kantoorlocaties. De ervaring leert

dat hoogopgeleide werknemers, die hun werkplek hebben in Amersfoort, daar ook een woning zoeken.

Grote werkgevers die naar Amersfoort zijn verhuisd in het CSG zijn bv. Agis en Twijnstra Gudde.

Uitvoerig wordt ingegaan op de OCA, een PPS-constructie voor de ontwikkeling van het CSG. Naast de

gemeente nemen ook Multi Vastgoed, deskundige op het gebied van geïntegreerde projecten, en ING deel

aan OCA. De ontwikkelingen in het Centraal Stadsgebied hebben jarenlang stilgelegen, omdat partijen het

met elkaar niet aandurfden om de ontwikkelingen op te pakken.

De gemeente heeft ervaren dat de voorbereiding van een Vinexlocatie zeer veel tijd in beslag neemt.

Daarentegen gaan de bouwprojecten in een vlot tempo, wanneer de start daadwerkelijk is gemaakt.

De voorbereidingstijd voor de projecten in het CSG daarentegen heeft twee keer zoveel tijd in beslag genomen.

Het gaat hier om een zeer gecompliceerd en grootschalig project. Documentatie over dit project wordt uitge-

reikt.

l Mevrouw M. Weel gaat uitvoerig op het project bij de Spoorwegzone/Willem Barentszstraat, een

binnenstedelijk herstructureringsproject in het gebied De Kruiskamp/Koppel. Het heeft 8 jaar geduurd

voordat er voor dit gebied een bestemmingsplan kon worden vastgesteld. Na een intensief communicatie-

traject met omwonenden en bewoners, kon het plan uiteindelijk zonder bezwaren worden goedgekeurd.

In de Spoorwegzone wonen ca. 45% allochtonen en dat leverde toch een ander betrokkenheidniveau op

dan bv. in het CSG. In het herstructureringsproject Spoorwegzone/Willem Barentsstraat behoefden geen

sociale woningen te worden gebouwd, aangezien er in de wijken reeds 60 tot 70% sociale woningbouw

aanwezig is. Daarnaast worden er in Vathorst de nodige sociale woningen gebouwd. Toch wilde de corpo-
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ratie in de Spoorwegzone/Willem Barentszstraat sociale woningen terugbouwen, om bij de bewoners meer

draagvlak voor de plannen te creëren.

Wethouder Jonkman geeft aan dat er eerst sociale woningen zijn gebouwd, en pas daarna is men tot sloop

overgegaan. Vervolgens werden er wisselwoningen aangeboden voor bewoners die hun huis moesten ver-

laten. Een en ander is positief verlopen.

Gebleken is dat de eigen wijkbewoners vooral gebruik maakten van het aanbod van koopwoningen en de

duurdere huurwoningen. Dit heeft in een breder verband gezorgd voor een aanzienlijke doorstroming in

woningen.

Financiën:
Het heeft van alle partijen veel creativiteit gevraagd om de projecten financieel dekkend te krijgen. Het ver-

dient aanbeveling om, na afronding van een binnenstedelijke project, daar bovenop een garantiesom af te

spreken om tegenvallers in het vervolgtraject op te vangen. Gebleken is dat dergelijke financiële impulsen

achteraf voor de binnenstedelijke vernieuwing van groot belang zijn.

Er zijn vele financiële steunmogelijkheden voor de binnenstedelijke vernieuwing, echter, deze vereisen vol-

gens mevrouw Zuiderwijk een “enorm verantwoordingstraject”, en wel zodanig, dat de gemeente Amersfoort

heeft afgezien daarvan gebruik te maken.

Vervolgens volgt er per bus een rondleiding langs diverse bouwprojecten in de stad Amersfoort.

Wethouder Jonkman laat o.a. het volgende weten:

De gemeente Amersfoort wil tezamen met de corporaties geïntegreerde bouwplannen ontwikkelen die de

samenhang in de gehele stad bevorderen. In de stad zijn 11 stadsvernieuwingslocaties aanwezig.

Destijds heeft de gemeente in het participatieproces een cruciale fout gemaakt. Er werd een Plan van Aanpak

ontwikkeld voor de 11 stadsvernieuwingslocaties (met 31 projecten) en ten onrechte werd toen de indruk

gewekt dat er geen inspraak meer mogelijk zou zijn. Uiteindelijk heeft de gemeente het proces, na een

behoorlijke stagnatie, weer vlot weten te trekken.

De corporaties De Alliantie en Portaal ontwikkelen de meeste bouwlocaties in de Amersfoortse binnenstad.

Door de Alliantie gaat ¤ 350 miljo en investeren en de gemeente neemt 10% voor zijn rekening, nl. ¤  35

miljoen. Overigens is er voor dat bedrag nog geen dekking gevonden.

Aanbevelingen voor provincie:
l De taak op het gebied van de regelgeving.

Aandacht wordt gevraagd voor Wieken/De Vinkenhof bij de Hogeweg. Het is de vraag of de projecten

aldaar kunnen worden gerealiseerd, gelet op de huidige milieudruk.

Het wordt op prijs gesteld wanneer de provincie met de stad Amersfoort over dit probleem wil meedenken.

l ISV-gelden van de provincie worden ingezet voor de herinrichting van een winkelcentrum in

Randenbroek en voor afronding van de groenstructuur rond de stad. Zo maakt de provincie zich ook in

de stad zichtbaar.

l Financiele middelen van de provincie, met name voor de binnenstedelijke herstructurering, kunnen

processen zeker versnellen.
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Verslag van het overleg tussen de Commissie Onderzoek Bouwstagnatie en vertegenwoordigers van de 

gemeente Nieuwegein d.d. 20 februari 2006 in het gemeentehuis van Nieuwegein

Aanwezig:
l Commissie Onderzoek Bouwstagnatie (COB):

Drs. W.J. Bos (PvdA, voorzitter), ir. D. van den Burg (VVD), mw. L.C. Dekkers-Raadsen (CDA),

J.F.M. Kloppenborg (GL), C.J. van Kranenburg (CU), vertegenwoordigers van Atrive, dr. R. Poort 

(adjunct-griffier), H. Schoen (adjunct-griffier), mw. G. van Weerd (verslag);

l Gemeente Nieuwegein:

Mw. C. Hofstede (beleidsmedewerker), dhr. R. Verschaik (beleidsmedewerker), dhr. K. Koppenaal,

dhr. H. v.d. Ham (hoofd afdeling Wonen) 

De gemeentevertegenwoordigers van Nieuwegein lichten de stand van zaken van verschillende woningbouw-

projecten uitvoerig toe:

l Project Vreeswijk:

In die locatie, waar grond in eigendom was van de gemeente, heeft Nieuwegein bedrijven gekocht en

verplaatst en vervolgens een prijsvraag uitgeschreven voor woningontwikkeling. De gemeente is daarbij tegen

een aantal problemen opgelopen:

- De prijsvraag werd uitgeschreven in een periode met een zeer goed economisch klimaat. Vervolgens zakte

de woningmarkt in hetgeen de ontwikkelingen onder druk zette. Zo werden de sociale huurwoningen niet

afgenomen en uiteindelijk is besloten, via een woningcorporatie, daar andere woningen te ontwikkelen

- De particuliere kavels werden niet verkocht. Ook daar moest voor een andere ontwikkelingsrichting

worden gekozen.

- De marktomslag heeft de ontwikkeling van Vreeswijk sterk vertraagd, temeer daar bepaalde onderdelen 

van het oorspronkelijke plan een herprogrammering moesten ondergaan.

- Overigens was bij de voorcalculatie al bekend dat Vreeswijk een negatieve grondexploitatie zou opleveren.

De gemeenteraad vond dit project van een dusdanig maatschappelijk belang, dan het toch door moest

gaan.

- De woningen in Vreeswijk zouden volgens planning in 2005 gerealiseerd moeten worden. Als gevolg van 

de vertragingen, worden de laatste woningen in 2008 opgeleverd.

- De provincie heeft met ISV gelden aan dit project bijgedragen.

l Project Blokhoeve:

Het ging hier om een kansrijk project, gelegen in een gebied tussen Utrecht en Nieuwegein, waarmee 10 jaar

geleden werd gestart. De projectontwikkelaar wilde op die locatie kantoren en woningen realiseren. Het

woningbouwprogramma had een zeer gevarieerde opzet met o.a. sociale woningbouw en particulier

opdrachtgeverschap.

De problemen begonnen met het inzakken van de kantorenmarkt. Toen werd in Blokhoeve ook manifest dat

die locatie wat moeilijker bereikbaar is.

Inmiddels is er wel een strook woningen gerealiseerd, maar de afzet blijft een moeilijke zaak. In eerste instantie

was er gekozen voor een bijzonder woningontwerp, aan het water gelegen maar zonder tuin, maar daarvoor

was weinig animo. De ontwikkelaar heeft vervolgens het programma tussentijds aangepast, gezien de markt-

situatie; het is immers niet de bedoeling “dat er voor leegstand wordt gebouwd”.

De ontwikkelaar wilde pas gaan bouwen, nadat 70% van de woningen (vanaf tekening) zou zijn verkocht.

Het is moeilijk om woningen vanaf een tekening te verkopen, en die vertraging haalde de vaart uit de pro-

ductie. Echter, de afspraak om pas te gaan bouwen nadat 70% van de woningen was verkocht, dateerde uit

een periode dat de woningmarkt zeer floreerde.

Een hoek van de locatie is voorlopig uit de markt gemaakt, omdat daarvoor geen enkele belangstelling bestond.
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Belemmeringen:
l Het door de provincie Utrecht goedgekeurde bestemmingsplan werd uiteindelijk door de Raad van State,

op procedurele gronden, afgekeurd. Een aantal woningen kon daardoor niet worden ontwikkeld. Nu

wordt nagegaan of er extra voorzieningen moeten worden getroffen met het oog op de luchtkwaliteit en

de geluidszonering.

l Bij de bouw van de woningen werd uitgegaan van de door VROM gehanteerde richtlijn om bij woning-

bouw 27,5 meter afstand ten opzichte van Hoogspanningsmasten in acht te nemen. Tussentijds heeft

VROM de richtlijn opgerekt naar 80 meter afstand en daardoor staat een strook woningen nu in een

omstreden situatie. Ook deze kwestie vraagt met de bewoners om intensief overleg.

Het gaat hier om een zeer moeilijke kwestie en nagegaan wordt of er voor wat betreft de hoogspannings-

masten een reparatietraject mogelijk is, bv. via het ondergronds aanleggen van HS-leidingen. Eneceo

Energie is daartoe bereid, mits de gemeente Nieuwegein de kosten van die (zeer kostbare) operatie voor

zijn rekening neemt.

Met andere gemeenten worden ervaringen op het gebied van onderkabeling uitgewisseld. Een en ander

wordt ook meegenomen in een Plan van Aanpak.

De COB constateert dat de vertraging in de woningbouw naar het oordeel van de gemeente Nieuwegein in

grote mate te wijten is aan:

l de marktomslag

l de uitspraken van de RvS 

l de milieuregelgeving.

De COB vraagt in hoeverre de provincie Utrecht vertragingen in de woningbouw kan tegengaan.

l De gemeente Nieuwegein antwoordt dat de nieuwe richtlijnen van VROM voor wat betreft de afstand

tussen woningbouw en Hoogspanningsmasten niet bij de gemeente Nieuwegein bekend waren. Echter,

deze waren al wel geruime tijd bij de provincie Utrecht bekend, maar de provincie heeft die kennis niet

verspreid. De gemeente betreurt het zeer dat de provincie niet heeft doorgegeven dat er op dit gebied

nieuwe regelgeving van kracht werd. De gemeente Nieuwegein wil in de toekomst met de provincie

Utrecht in overleg gaan over ondergrondse aanleg van HS-leidingen teneinde te verifiëren of voor de

juiste beleidsrichting wordt gekozen.

l Voorts zou meer samenspraak met de provincie Utrecht op het gebied van de te voeren strategie voor

compenserende maatregelen op het gebied van de luchtkwaliteit zeer op prijs worden gesteld.

l In zijn algemeenheid wordt gesteld dat bundeling van expertise op provinciaal niveau een goede zaak

zou zijn.

l Ook zou er meer stroomlijning van vergunningen mogelijk moeten zijn.

l Afdelingen van de provincie Utrecht werken niet altijd samen als het gaat om ontgrondingsvergunningen

en om oppervlaktewater vergunningen.

l De gemeente heeft binnen de provincie Utrecht één loket voor RO en één loket voor milieuvergunningen,

echter, de afstemming tussen beide loketten laat nogal eens te wensen over. Daarentegen wordt gesteld

dat ook in de gemeente zelf de afstemming tussen afdelingen wel eens te wensen over laat.

l Het zou een hele goede zaak zijn wanneer de gemeente één accountmanager in het provinciehuis als aan-

spreekpunt zou hebben.

l In het algemeen wordt gesteld dat de gemeente nogal eens de helpende hand van de provincie mist, terwijl

het een goede zaak zou zijn wanneer provincie en gemeenten elkaar ondersteuning in het denkproces

aanbieden.

Om verkokering in de gemeente tegen te gaan én om samenwerking tussen alle disciplines te bevorderen,

heeft Nieuwegein voor de majeure gebiedsgerichte projecten een projectorganisatie met één projectleider in

het leven geroepen.
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Gelet op de regelgeving voor geluid, fijnstof en hoogspanningsmasten moet worden geconstateerd dat de

gemeente in steeds mindere mate met routinematige werkzaamheden wordt geconfronteerd. Regelmatig doet

zich dan ook een capaciteitsprobleem voor. De gemeente huurt ook deskundigen in maar dit werkt sterk

kostenverhogend.

Destijds is de gemeente Nieuwegein optimistisch begonnen met de planning voor de woningbouwlocatie

Blokhoeve, echter, achteraf erkennen partijen dat het hier toch om een moeilijke ontwikkellocatie gaat. Er

werd een zeer uitgebreide risicoparagraaf opgesteld en aangegeven werd dat het wel 5 tot 15 jaar kan duren

voordat de hoogspanningsleidingen ondergronds worden aangelegd.

De gemeente Nieuwegein kan niet over meer woningbouwlocaties beschikken en staat om die reden met de

rug tegen de muur.

De wet- en regelgeving is veel complexer geworden en de burger is zeer mondig. De gemeente heeft ervaren

dat majeure bouwprojecten op grond van minimale procedurele afwijkingen moeten worden stil gelegd 

(als gevolg van bv. een procedurefout in het horen van bezwaarden). Derhalve heeft de gemeente besloten

dat alle bouwprojecten voortaan strikt juridisch moeten worden gecontroleerd. Tegelijkertijd moet worden

erkend dat het bij complexe bouwprojecten vrijwel onmogelijk is om aan alle eisen te voldoen.

Aanbevelingen van de gemeente:

l De bezwarenprocedure zou gestroomlijnd en vereenvoudigd moeten worden, om onnodige vertraging op

grond van vaak strikt formele redenen tegen te gaan.

l Het zou een goede zaak zijn wanneer de RvS zijn eindoordeel relateert aan inhoud en omvang van een

plan, en dat niet slechts laat afhangen van een minimale juridische onvolkomenheid.

l De vele bestuurslagen in de provincie Utrecht en de verschillende bevoegdheden en taken van die

bestuurslagen zijn een complicerende factor.

In die kader wordt gesignaleerd dat de overheid zich voor wat betreft de subsidies meestal rechtstreeks tot

gemeenten wendt, terwijl het planologisch kader daarentegen zich vooral op provinciaal niveau bevindt.

Dit werkt complicerend. Rijk en provincie zijn geen financieel belanghebbenden, maar de gemeente

Nieuwegein wél.

In Blokhoeve zouden ca. 700+ woningen worden gerealiseerd. Na 10 jaar planontwikkeling kon men tot nog

toe niet meer dan 280 woningen bouwen.

l Binnenstadsplan/Cityplaza

In 1995 is met de planontwikkeling voor deze inbreidingslocatie gestart. Op basis van een Operationeel

Ontwikkelingsplan werd er voor dit gebied een bestemmingsplan opgesteld. Voor de bouwplannen zijn met

drie partijen overeenkomsten gesloten. In het gebied wordt 100.000 m2 kantoren ontwikkeld, gaat het om

verdubbeling van het winkelcentrum en om grootschalige detailhandel. In het gebied worden 238 woningen

gesloopt en worden er vervolgens 664 nieuwbouwwoningen gerealiseerd. De netto toename bedraagt derhalve

ca. 400 woningen.

Het plan heeft grote vertragingen ondervonden door de visieontwikkeling, het referendum en het opstellen

van een masterplan alsmede door de onderhandeling met marktpartijen.

Ook in deze locatie zijn er vertragingen opgetreden als gevolg van de geluid- en de fijnstofproblematiek.

De gemeente vindt een goede communicatie met bewoners en omwonenden van groot belang, temeer daar

zich in het gebied vele tegengestelde belangen voordoen.

Coreo, eigenaar van Cityplaza, treedt in dit gebied op als projectontwikkelaar.

De gemeente verwacht dat de herontwikkeling van dit gedeelte van de binnenstad ca. € 45 miljoen verlies tot

gevolg zal hebben, echter, binnenstedelijke herstructurering met het oog op Cityplaza is absoluut noodzakelijk.
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De COB constateert dat de gemeente Nieuwegein als belangrijkste vertragingen voor de herstructurering 

van Cityplaza het volgende aangeeft:

- politiek bestuurlijke redenen

- financiële redenen

- communicatie

- wet- en regelgeving

- marktpartijen.

Gevraagd wordt of er ook belemmeringen liggen bij de provincie Utrecht.

De gemeente Nieuwegein heeft ervaren dat de RO-medewerkers van de provincie Utrecht bereid zijn om een

bijdrage te leveren aan het proces, maar dat dit niet van de grond komt als gevolg van capaciteitsgebrek in

het ambtelijk apparaat van de provincie. Regelmatig komt het voor dat de provincie niet in staat is om over

een voor de gemeente majeur project een volwaardig advies binnen de daarvoor beschikbare tijd uit te bren-

gen. De gemeente ervaart bij de provincie wel een positieve grondhouding, maar volwaardige advisering

komt niet goed van de grond.

l Project Lekboulevard (ten zuiden van Nieuwegein)

Als gevolg van de veroudering van een verzorgingshuis op die locatie, heeft de gemeente besloten het gehele

gebied daar te herzien en functies te gaan verplaatsen. Op de locatie Lekboulevard worden in totaal 300

woningen gebouwd. Zo wordt er een nieuw woonzorgcentrum ontwikkeld, komen er levensbestendige

woningen tot stand en worden er vele voorzieningen tot stand gebracht.

Alle inspraakreacties zijn binnen, met uitzondering van die van de provincie Utrecht. De termijn voor de

inspraak is inmiddels gesloten.

Dit project heeft nog geen vertraging ondergaan. Positief is dat de provincie Utrecht financieel bijdraagt aan

het realiseren van een brug in die gebied.

Overigens zal ook dit project een behoorlijk negatief saldo opleveren. De gemeente heeft ervaren dat alle

herstructureringsprojecten inmiddels geld kosten.

Inmiddels heeft de gemeenteraad besloten dat in de toekomst ook marktpartijen, en niet alleen de gemeente,

herstructureringsprojecten moeten gaan oppakken, aangezien de gemeente nu voor wat betreft de grondex-

ploitatie met te grote tekorten wordt geconfronteerd.

l Overigens kleine inbreidingslocaties (ca. 100 woningen)

Het Klooster krijgt de bestemming van bedrijventerrein. Inmiddels doet zich leegstand van kantoren voor 

(in Nieuwegein gemiddeld 7%).

De gemeente Nieuwegein is bereid om kantoren om te zetten in woonfuncties, vooral wanneer de locaties

zich in de bebouwde kom bevinden, echter, de eigenaren moeten daartoe dan wel bereid zijn. Overigens wor-

den er op dit vlak inmiddels drie initiatieven ondernomen.

Het COB vraagt naar de ervaringen met corporaties.

De gemeentevertegenwoordigers laten het volgende weten:

- Corporatie Jutphaas neemt de sociale woningbouw in Vreeswijk voor zijn rekening.

- Mitros en Portaal houden zich in Blokhoeve met de sociale woningbouw bezig.

Algemeen probleem is dat de corporaties wel willen bouwen, maar dat er geen locaties voorhanden zijn.

- Gebleken is dat de ontwikkelaars vaak veel onbegrip hebben voor de langdurige procedures die in acht

moeten worden genomen. Daardoor wordt het samen optrekken bemoeilijkt.

- De samenwerking met corporaties verloopt beter, temeer daar zij, in tegenstelling tot ontwikkelaars, vaak

over een lange termijnvisie beschikken. De ontwikkelaars hanteren een hele andere benadering.
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- Rijnenburg is overgegaan naar de gemeente Utrecht. Ook Nieuwegein zal bij de uitwerking van die locatie

moeten worden betrokken, omdat het in dat gebied ook gaat om belangen (o.a. recreatie) van Nieuwegein.

De woningbouw in Rijnenburg kan voor Nieuwegein zeker een aanvulling betekenen.

- Nieuwegein wil het huidige aantal inwoners van 60.000 vasthouden, maar dat betekent dan wel dat er

regelmatig moet worden bijgebouwd, gelet op de gezinsverdunning. Nogal wat woningzoekende wijken 

nu uit naar Houten-Zuid en Leidsche Rijn.

- Voor Nieuwegein is herontwikkeling een noodzaak om als gemeente aantrekkelijk te blijven. Ten gunste van

de woningbouw moeten er kansen worden benut. Vooral zal er op woningdifferentiatie moeten worden

ingezet, met prioriteit aan senioren huisvesting (appartementen). Nieuwegein beschikt over te veel rijtjes-

woningen.

Verslag van het overleg tussen de Commissie Onderzoek Bouwstagnatie en medewerkers van het ambtelijk appa-

raat van de provincie Utrecht d.d. 17 maart 2006 in het Provinciehuis van Utrecht

Aanwezig:
l Commissie Onderzoek Bouwstagnatie (COB):

Drs. W.J. Bos (PvdA, voorzitter), ir. D. van den Burg (VVD), mw. L.C. Dekkers-Raadsen (CDA), J.F.M.

Kloppenborg (GL), dhr. C.J. van Kranenburg (CU), ir. T. Witteman (SP), dhr. R. Poort (adjunct-griffier),

H. Schoen (adjunct-griffier), mw. G. van Weerd (verslag)

l Ambtelijk medewerkers provincie Utrecht

de heer H. Ruiter (stad en milieu), B. Spelt (wonen en stedelijke vernieuwing), B. Strookappe 

(bodemsanering) en R. Wiersum (aanjaagteam).

De voorzitter laat weten dat uit gesprekken met gemeenten de volgende aanbevelingen voor de provincie

Utrecht naar voren kwamen:

l het meedenken van de provincie met gemeenten

l het versnellen van vergunning verlening

l het parallel schakelen van vergunningen

l de urgentie van woningbouwprojecten onderkennen en via Bestuurlijk Overleg versnelling van woning-

bouw bewerkstelligen

l het tegengaan van verkokering en meer integraler werken

l procedures versnellen en waar mogelijk afschaffen.

l het binnen de provincie aanstellen van een accountmanager voor projecten, met bevoegdheden over 

afdelingen heen, die voor gemeenten als één aanspreekpunt binnen het provinciaal apparaat functioneren.

Overigens zijn er incidenteel door gemeenten ook waarderende opmerkingen gemaakt over de kwaliteit en

de grote inzet van provinciale ambtenaren.

De heer Ruiter zet uiteen dat de provincie de taak heeft om de ruimtelijke plannen te toetsen. Alle aanvragen

komen via één loket binnen, nl. bij de sector RGO. RGO heeft daarvoor een aantal accounthouders aangewezen.

Veel energie wordt er besteed aan het vooroverleg met gemeenten, ook wordt er gesproken over het tempo

van de terugrapportage. Het is z.i. mogelijk om met gemeenten wat hardere afspraken over de terugkoppe-

ling te maken. De onderbouwing van ruimtelijke plannen van gemeenten, bv. op het gebied van de lucht-

kwaliteit en de geluidsoverlast, liet nogal eens te wensen over, hetgeen in dat geval kan resulteren in niet ont-

vankelijk verklaring. De werkwijze van gemeenten is inmiddels sterk verbeterd. Gemeenten voorzien hun

plannen steeds meer van een goede motivering, hoewel kleinere gemeenten de noodzakelijke kennis nog niet

altijd in huis hebben. De regelgeving op het gebied van bv. de luchtkwaliteit is complex en wordt bijna weke-
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lijks bijgesteld. Het is voor kleinere gemeenten onmogelijk om hun informatie actueel te houden.

De heer Spelt licht toe dat er ieder kwartaal met gemeenten overleg plaatsvindt over vele onderwerpen, bv.

woningbouwplannen, plannen voor het landelijk gebied, bedrijvenlocaties, groen, geluidsproblematiek,

bodem e.d. Hij wijst erop dat al dergelijke problemen voor een gemeente een urgent karakter hebben.

Regelmatig vragen gemeenten voorrang bij de behandeling van hun plannen gezien de urgentie daarvan;

dat alles moet binnen de provincie worden afgewogen.

De ervaring leert dat er de nodige tijdwinst valt te behalen in het vooroverleg met gemeenten over bestem-

mings- en bouwplannen; daarmee wordt voorkomen dat het in bestemmingsplannen aan onderbouwing

ontbreekt, terwijl de wet dat wel voorschrijft. Aanvullingen achteraf, omdat de kosten erg veel tijd.

De heer Strookappe geeft aan dat procedures door de provincie zoveel mogelijk parallel geschakeld worden,

echter, dat is niet op alle fronten mogelijk. Bepaalde procedures moeten volgtijdelijk plaatsvinden. Zo moet

een bestemmingsplan eerst zijn goedgekeurd, alvorens er in bodemsanering kan worden geïnvesteerd.

De heer Spelt merkt op dat de provincie met verschillende partners, waaronder een gemeente, in november

2005 een pilot heeft uitgezet, teneinde na te gaan of er nog meer tijdwinst te behalen valt door parallel 

schakeling van procedures. Vóór de zomerperiode zullen de resultaten daarvan bekend zijn.

De heer Ruiter zet uiteen dat onderkend wordt dat sectoren van de provincie al bij het begin van bouwproces-

sen betrokken moeten worden omdat er op dat moment nog beïnvloeding en bijsturing mogelijk is.

Zo is er een Handreiking Ruimtelijke Ordening opgesteld en is er een Leidraad voor Water en Milieu ruimte-

lijke plannen in voorbereiding. De statencommissie WEM zal daarover in september/oktober worden geïnfor-

meerd. Duidelijk moet zijn dat provincie en gemeenten ten aanzien van de ruimtelijke projecten in feite het

zelfde doel hebben. Met de Leidraad Water en Milieu ruimtelijke plannen worden alle mogelijke problemen in

kaart gebracht; in feite is het een instrument waarmee bestemmingsplanaanvragen soepeler kunnen verlopen.

Tijdens de discussie komt tevens het volgende naar voren:

l Op landelijk niveau vindt er deregulering plaats. Al eerder is onderzocht of er ook provinciale regels en

voorschriften kunnen worden afgeschaft. De aanwezige ambtenaren menen dat daarvoor geen mogelijk-

heden zijn.

l De heer Ruiter verwijst naar de Stad en Milieu wetgeving. Uit een in Nederland gehouden pilot bleek dat

er voor de 25 aanvragen slechts zeer weinig afwijkingen nodig waren. Wel bleek opnieuw dat het van

groot belang is dat alle partijen al aan het begin van een traject de problemen onderkennen en deze met

elkaar doornemen.

l De COB signaleert dat gemeenten het niet meedenken van de provincie als een probleem ervaren. Het

komt voor dat de provincie plannen (meermalen) afwijst maar dan niet aangeeft hoe het wèl moet.

De aanwezige ambtenaren herkennen dit niet. Wanneer zich problemen voordoen, dan geeft de provincie

wel degelijke de oplossingsrichting aan, echter, niet verwacht moet worden dat de provincie allerlei specifieke

know how gaat leveren; vaak zoeken adviesbureaus dat voor gemeenten uit. Duidelijk wordt ook beargu-

menteerd waarom de provincie niet met voorstellen van een gemeente instemt.

l Provinciale ambtenaren dienen zich aan het vastgestelde beleid te houden en kunnen daar op verzoek van

gemeenten niet van afwijken. Onderkend moet worden dat provincie en gemeenten een andere rol heb-

ben, echter, er is geen sprake van tegenstrijdigheid in belangen. De provincie toetst de plannen aan de

wettelijke regelgeving en mogelijk kan dat als een remmend effect worden ervaren.

l Een provincieteam denkt altijd mee met de binnenstedelijke bouwprojecten van gemeenten.

Als voorbeelden worden genoemd het project bij het Lucas Bolwerk (Utrecht) en het gebouw MAX op

Kanaleneiland (Utrecht); in overleg met alle partijen, w.o. de provincie, is er uiteindelijk toch een oplos-

sing voor de problemen gevonden.
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Voorts heeft Water en Milieu een actieve coördinerende rol gespeeld in Leidsche Rijn. Ook in Vathorst

had de provincie een coördinerende rol, o.a. op het gebied van de regelgeving. Het is de bedoeling dat de

provincie ook in het UCP-project een coördinatiepunt gaat inrichten.

l Uit een klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat de ambtenaren van de provincie Utrecht worden ervaren

als vriendelijk en betrokken.

l De provinciale ambtenaren geven nogmaals aan dat een zo vroeg mogelijk afstemmingsoverleg met

gemeenten over op stapel staande bouwprojecten van groot belang is.

l De heer Wiersum bevestigt de indruk van de COB dat gemeenten met minder dan 30.000 inwoners over

een minimale c.q. kwetsbare bezetting beschikken. Daardoor is het voor hen lastig om bouwprojecten

adequaat op te pakken.

l De commissie memoreert dat gemeenten behoefte hebben aan een centrale ingang en aan één aanspreek-

punt binnen de provincie Utrecht voor wat betreft de behandeling van hun RO-plannen (niet alleen voor

een aanvraag, maar voor het totale bouwproject).

De heer Spelt bevestigt dat er voor een bouwproject geen centraal aanspreekpunt binnen de provinciale

organisatie is maar er is wel per gemeente een aanspreekpunt voor RO-zaken. Wellicht is dat een suggestie

om nader uit te werken. Hij wijst erop dat de organisatie, als gevolg van Kwatta, met krimp en onderbezet-

ting werd geconfronteerd. Bij plantoetsing RGO zijn 4 fte weggevallen, maar deze worden nu tot 2008 tij-

delijk ingevuld, het vermoedelijke tijdstip waarop de nieuwe WRO ingaat.

Er moeten keuzes en afwegingen op ambtelijk niveau (binnen RGO) worden gemaakt maar hij weet niet

hoe die keuzes tot stand komen.

De heer Spelt kan niet exact aangeven wat de nieuwe WRO gaat inhouden. Hij suggereert de commissie

daarover contact op te nemen met Rob Schultz. Hij heeft wel begrepen dat de goedkeurende bevoegdhe-

den van de provincies worden omgezet in een achteraf toetsende rol. Om daarop te anticiperen, nemen

RO-medewerkers nu al actief deel aan het voortraject.

l De heer Wiersum, lid van het aanjaagteam, heeft in de contacten met gemeenten geconstateerd dat 

“de menselijke factor” van groot belang is.

De COB vraagt of het mogelijk is dat gemeenten, tegen betaling, kennis en deskundigheid van de provincie

inhuren, met het oog op woningbouwprojecten. Kortom, zijn er mogelijkheden om in de provincie een

“vliegende brigade” op te richten die op aanvraag van gemeenten kennis aan gemeenten kan leveren?

De heer Spelt geeft aan dat ambtelijk al eerder is geconstateerd dat het een goede zaak zou zijn wanneer

kennis vanuit de provincie voor gemeenten wordt ingezet, juist wanneer bouwprojecten stagneren. Destijds 

is daarover gesproken met de gedeputeerde. Ook was toen de vraag aan de orde waar dan de middelen

vandaan moeten komen. Overigens levert de provincie nu al know how b.v. aan de gemeente De Bilt.

In eerste instantie hebben gemeenten veelal “koud water vrees” om de provincie in te schakelen, maar wan-

neer duidelijk wordt dat provincie en gemeenten dezelfde belangen hebben, nl. het oplossen van het pro-

bleem, dan is die terughoudendheid van de baan.

Het provinciale Aanjaagteam krijgt steeds meer ingangen in gemeenten.

Zo speelt de provincie in Veenendaal ook een rol om partijen bij elkaar te brengen, teneinde bouwprojecten

van de grond te krijgen.

De COB verwijst naar het streekplan van 1 december 2004 waarin wordt aangegeven dat er tot 2015 74.000

woningen in de provincie Utrecht moeten worden gebouwd. Echter, in de nota bouwcapaciteit, vastgesteld

op 1 januari 2005, wordt aangegeven dat er in de komende streekplanperiode minder dan 64.000 woningen

moeten worden gebouwd. De COB vraagt dienaangaande om een verklaring.

De heer Spelt kan hier geen antwoord op geven en zegt toe dat hij daar alsnog op zal terugkomen.
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De COB vraagt of er door de provincie Utrecht, ambtelijk dan wel bestuurlijk, in het verleden initiatieven

zijn genomen om extra bouwlocaties van de grond te krijgen.

De heer Spelt stelt dat het streekplan dat recent is vastgesteld door PS voor de ambtelijke organisatie het

kader is en hij meent dat deze vraag nu niet aan de ambtenaren, maar aan PS zou moeten worden voorgelegd.

Desgevraagd laat hij weten dat in de loop van een vorige streekplanperiode wel eens een versnellingsslag in

de woningbouw is voorgesteld en dat GS en PS dat voorstel toen hebben overgenomen. Echter, op dat vlak

zijn er nu geen initiatieven, omdat GS en PS op het standpunt staan dat het streekplan voldoende bouwloca-

ties in de provincie Utrecht aangeeft.

De heer Spelt zet uiteen dat de gemeenten inmiddels veel eenvoudige binnenstedelijke locaties voor woning-

bouw hebben benut. Dat betekent dat nu gewerkt gaat worden aan de complexe binnenstedelijke trajecten.

Daarvan zal , zo leren ervaringscijfers, zo'n 30% uitvallen en veel van de binnenstedelijke woningbouwpro-

jecten zullen grote vertraging oplopen.

Hij geeft aan dat de corporaties zich vooral toeleggen op de binnenstedelijke herstructurering, echter, er is

wel schuifruimte nodig voor vervangende huisvesting van bewoners. De grote ontwikkelaars concentreren

zich vooral op de uitbreidingslocaties (b.v. de Vinexlocaties) die 'in de weilanden' van de grond moeten

komen.

De COB vraagt of er provinciale regels zijn, die wellicht kunnen worden afgeschaft en daardoor tijdwinst

opleveren. De heer Spelt kan daar geen antwoord op geven. Hij adviseert de COB daarover een vraag te stel-

len aan de heer R. Schulz.

Tevens komt het volgende naar voren:

l Andere provincies (bv. Noord-Holland en Zuid-Holland) doen aan overplanning om te zorgen voor vol-

doende woningbouw. Overigens was overplanning in de provincie Utrecht bij bedrijfsterreinen in het

vorige streekplan een gebruikelijk fenomeen. In dit verband werd gesproken over “10% ijzeren voorraad”.

l Gesproken wordt over een koppeling tussen het bouwen van woningen in een Vinexlocatie en het binnen-

stedelijk bouwen van woningen. De heer Wiersum beaamt dat er gemeenten zijn die een dergelijke koppeling

hanteren, echter, het gaat hier vooral om politieke keuzes.

l De heer Spelt meent dat de binnenstedelijke druk, door woningbouw op uitleglocaties, niet zal verminde-

ren. In de provincie Utrecht is zoveel woningschaarste dat beiden nodig zijn; er zal altijd druk blijven

bestaan op de binnenstedelijke locaties.

De COB vraagt of de ambtenaren nog enkele aanbevelingen hebben voor de PS.

Er zouden meer financiële middelen beschikbaar moeten komen voor ondersteuning van gemeenten, teneinde

knelpunten in de woningbouw te kunnen oplossen.

Overigens blijft het streekplan voor de provinciale ambtenaren het referentiekader en aanvragen zullen aan

dat kader worden getoetst.
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Verslag van het overleg tussen de Commissie Onderzoek Bouwstagnatie en vertegenwoordigers 

van de gemeente de Utrechtse Heuvelrug d.d. 27 februari 2006 in de Orangerie van Huize Doorn

Aanwezig:
l Commissie Onderzoek Bouwstagnatie (COB):

Drs. W.J. Bos (PvdA, voorzitter), ir. D. van den Burg (VVD), mw. L.C. Dekkers-Raadsen (CDA), C.J. van

Kranenburg (CU), vertegenwoordigers van Atrive, dr. R. Poort (adjunct-griffier), mw. G. van Weerd (ver-

slag);

l Gemeente Utrechtse Heuvelrug:

wethouder drs. R. Waltmann, dhr. J. Pieters (RO) alsmede dhr. G. Medema (Volkshuisvesting).

De gemeentevertegenwoordigers lichten de bouw- en woningsituatie in de gemeente de Utrechtse

Heuvelrug uitvoerig toe. Het volgende komt naar voren:

l In de komende streekplanperiode moeten er 1200 woningen in de gemeente de Utrechtse Heuvelrug worden

gerealiseerd.

l Uit een recente inventarisatie van woningbouwprojecten voor de komende 10 jaar binnen de gemeente

blijkt dat er zo'n 1300 tot 1350 woningen in huidige of toekomstige plannen zitten.. Van dit aantal zal er

waarschijnlijk niet meer dan 60 à 70% worden gebouwd.

Na het realiseren van in totaal 1400 woningen, beschikt de gemeente niet meer over alternatieve woning-

bouwlocaties.

l Tot het jaar 2030 zal de bevolkingsomvang van de gemeente de Utrechtse Heuvelrug naar verwachting

met 1000 mensen toenemen; echter, niet uitgesloten kan worden dat het aantal huishoudens in 2030 met

2000 gestegen zal zijn, door de gezinsverdunning. Zo zullen er veel meer alleenstaande ouderen zijn.

l Gesteld wordt dat er, als gevolg van de gemeentelijke herindeling in de afgelopen twee jaar, feitelijk geen

woningbouw in de gemeente De Utrechtse Heuvelrug heeft plaatsgevonden.

l Woningbouw in de Utrechtse Heuvelrug is zeer complex, gelet op de strakke rode contouren en de zeer

specifieke omgeving op de Heuvelrug.

l Woningbouw wordt vertraagd door de vele bezwaren die belanghebbenden tegen bouwplannen indienen.

l De gemeente gaat een Structuurvisie ontwikkelen, waarin het “Heuvelrug-denken” centraal moet staan. In

die visie zullen fundamentele keuzes moeten worden gemaakt. Nu komt er in de nieuwe gemeente, zo kort

na de herindeling, nog veel lokaal denken voor.

l De gemeente zal zich met name moeten gaan concentreren op inbreidingslocaties, maar de ontwikkeling

daarvan vraagt een lange voorbereidingstijd. Men wordt geconfronteerd met zeer hoge grondprijzen en

bodemvervuiling. Zodra er een (kleine) procedurefout wordt gemaakt, worden er bij de RvS procedures

tegen de gemeente aangespannen.

Het is moeilijk om binnenstedelijke bedrijven buiten de kern te plaatsen omdat daarvoor buiten de kern

nauwelijks geschikte plekken te vinden zijn.

l Alle woningen die in de Utrechtse Heuvelrug worden gebouwd, worden afgezet. Door de hoge grondprijs

komen de goedkopere woningen onder druk te staan.

l In tegenstelling tot het verleden, zijn er geen subsidiemogelijkheden meer voor compensatie van hoge

bouwlocatiekosten. Dit gegeven drijft de prijs sterk op.

l De vele nieuwe regelgeving op het gebied van lucht, bodem, geluid, archeologie, LPG-stations is uitermate

complex.
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Verbeterpunten voor de provincie Utrecht:

l Wanneer de gemeente de Utrechtse Heuvelrug niet uitkomt met de strakke rode contour, dan stelt de

gemeente het zeer op prijs wanneer de provincie op een creatieve manier mee wil denken om oplossin-

gen te vinden.

l De rode contour wordt in de provincie Utrecht, in tegenstelling tot andere provincies, wel zeer strikt

gehanteerd.

l Een betere stroomlijning met de PPC verdient aanbeveling.

l Afdelingen en sectoren in de provincie treden niet altijd eenduidig op. Een meer integrale benadering is

wenselijk.

l De vraag is of de provincie kan stimuleren dat bestemmingsplannen van gemeenten worden geactuali-

seerd. De COB geeft aan dat de provincie daar inmiddels mee bezig is.

Overigens is het de wethouder gebleken dat de provincie vrijwel alle wensen van de gemeente ten aanzien

van de rode contour (met uitzondering van de kern Amerongen) in het streekplan heeft overgenomen.

Wethouder Waltmann, sinds kort benoemd en nog niet zeer bekend met de regio, is van mening dat het coa-

litieprogramma een nogal behoudend karakter heeft. Wat hem betreft moeten er in de komende jaren toch

meer woningen worden gebouwd om het huidige karakter van de kernen te kunnen behouden én het huidi-

ge voorzieningenniveau in stand te houden.

De rode contour werkt zeer belemmerend en onvoldoende oog is er geweest voor de uitplaatsing van bedrijven.

Het college van B&W heeft met de gedeputeerde RO overleg gehad over de vele artikel 19 procedures waar-

mee de gemeente de Utrechtse Heuvelrug wordt geconfronteerd (150 in totaal en een groot aantal betreft

artikel 19.1 procedures). Momenteel heeft de gemeente 200 bestemmingsplannen (ook postzegelplannen) die

moeten worden herzien. De gemeente heeft slechts vier ambtenaren om een en ander af te handelen.

Het COB begrijpt dat de gemeente de Utrechtse Heuvelrug oorspronkelijk uit vijf verschillende kernen

bestond, met ieder zijn eigen historie én met vele bestemmingsplannen.

De gemeentevertegenwoordigers laten weten dat er in de Structuurvisie voor de gemeente de Utrechtse

Heuvelrug bindende prestatieafspraken moeten worden gemaakt, ook over de financiën.

De ISV-gelden zijn zeker bevorderend voor de voortgang van projecten. Overigens zou het een goede zaak

zijn om een deel van de ISV-gelden juist voor de moeilijke locaties in te zetten. Op de Heuvelrug is de

gemeente zeer afhankelijk van het particulier initiatief, omdat de gemeente vrijwel geen grondpositie kan

innemen. Dit beperkt het sturend vermogen van de gemeente in hoge mate.

Aanbevelingen voor provincie Utrecht:

l Het Aanjaagteam van de provincie Utrecht wil wel met de gemeente overleggen, maar beschikt niet over

capaciteit of financiële middelen.

l De gemeente heeft behoefte aan deskundigheid op het gebied van de grondexploitatie en de artikel 19

procedures. Wellicht dat de provincie in dat opzicht de helpende hand (tegen een redelijk tarief) kan bie-

den. De gemeente huurt dergelijke deskundigheid nu van buiten in, maar dat is zeer kostbaar.

l De gemeente de Utrechtse Heuvelrug beschikt over beperkte capaciteit. Enerzijds kon tijdens de fusie niet

altijd voor kwaliteit van personeel worden gekozen, anderzijds is het fusiebudget niet toereikend.

l Gebleken is dat artikel 19 procedures voor de bouw van 10 woningen bij de provincie op grote proble-

men stuiten. De afstemming met de provincie kost veel tijd.

l De provincie “geeft met de ene hand, maar haalt dat met de andere hand weer weg”.

l De gemeente wil één aanspreekpunt in de provincie, die duidelijk kan maken welk beleid de provincie

voorstaat. Daarover is nu nog vaak te veel onduidelijkheid. Concrete vragen van de gemeente worden niet

altijd beantwoord, maar blijven vaak “zweven”.
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l De provincie laat zaken te weinig los en wil sturend blijven optreden. Zowel bestuurlijk als ambtelijk wil

de provincie blijven beïnvloeden.

Onderkend wordt dat de provincie altijd een controlerende en goedkeurende instantie is geweest, terwijl

er nu veel meer moet worden ingezet op faciliterende taken.

l De provincie zou veel meer het initiatief naar zich kunnen toetrekken, met name wanneer het gaat om de

bovenlokale projecten. In dit kader wordt verwezen naar de stationsomgeving, waarvoor de Commissaris

van de Koningin op uitdrukkelijk verzoek van de gemeente als trekker optreedt. Duidelijk is dat er voor

de provincie deuren opengaan die voor de gemeente gesloten blijven.

Aangegeven wordt dat de meeste uitbreidingen in de gemeente de Utrechtse Heuvelrug in binnenstedelijk

gebied moeten worden gerealiseerd. De wethouder verwijst terzake naar de koppeling in de provincie Noord

Holland (uitgedrukt in een bepaald percentage) tussen het bouwen van woningen in het buitengebied en

bouwen van woningen in binnenstedelijk gebied. Daarmee werd bewerkstelligd dat ook de binnenstedelijke

prestaties moesten worden gehaald. Duidelijk is dat de inbreidingslocaties veel complexer zijn dan de uitbrei-

dingslocaties.

In de plancapaciteit van ca. 1300 woningen is ongeveer 35% sociale woningbouw opgenomen, echter, dat per-

centage is moeilijk haalbaar op de Heuvelrug. De koopprijsgrens voor een sociale koopwoning bedraagt ¤

181.512,-.

Om de sociale koopwoningen ook op de langere termijn voor de doelgroep te bewaren, wordt in de gemeente

het instrument van de “verkoop onder voorwaarden” toegepast (o.a. met gebruik van erfpacht).

Projectontwikkelaars en corporaties in de regio:

Gemeld wordt dat deze partijen zeker willen meewerken maar dat er veel overleg nodig is, ook wanneer het

om kleine bouwprojecten gaat. De woningbouwverenigingen in de regio stellen zich nog zeer traditioneel op.

Gemiddeld maken zij op de jaarlijkse huurinkomsten ¤ 3 miljo en winst, maar zodra er geïnvesteerd moet

worden vragen ze de gemeente om een bijdrage in de zgn. kopkosten. De wethouder verwacht van de corpo-

raties een actievere houding. Corporaties schrijven sociale huurwoningen in 40 jaar af, echter, dergelijke

woningen blijven veel langer staan. De ervaring is dat huurwoningen in hun bestaan tot drie keer toe betaald

worden. Het is dan ook zaak dat de corporaties veel ruimhartiger met de investeringsbehoefte omgaan. Zo is

er in de regio nog steeds discussie gaande met de corporaties over de onrendabele top.

Met commerciële marktpartijen kan er uiteindelijk wel overeenstemming worden bereikt over de sociale

koopwoningen. Mogelijk dat zich, voor wat betreft beeld en kwaliteit, wel spanningen gaan voordoen bij de

Stichtse Luswarande.

De wachttijd voor een huurwoning in de gemeente de Utrechtse Heuvelrug bedraagt 6 tot 7 jaar.

Kleine kernenbeleid:

De COB vraagt naar de kernenbinding in Maarsbergen en Overberg.

De wethouder vraagt naar het nut van de kleine kernenregeling c.q. waar op moet worden gestuurd. Voor de

kleine kernen wordt een criterium van 2000 inwoners gehanteerd. Zijn vraag is of het bijzondere karakter

van de kern door het aantal inwoners wordt bepaald of door de inhoud. Hij hoopt dat de inhoud doorslag-

gevend is. Het is hem niet duidelijk waarom de ene kern op de andere kern een streepje voor krijgt.

Hij begrijpt dat met de regeling wordt getracht de leefbaarheid in de kernen te behouden, echter, de kans

dat derden woningen willen huren in Achterberg en/of Overberg acht hij zeer gering. Het gaat hier om zeer

specifieke dorpen die vooral voor de eigen inwoners aantrekkelijk zijn.

Toekomstige ontwikkelingen:

Gememoreerd wordt dat de NV Utrecht toekomstverkenningen heeft gedaan naar de woningbehoefte en

woninglocaties in de regio. Door de aanwezigen wordt vastgesteld dat tot nog toe de behoefte aan mobiliteit

en woningen altijd onderschat werd.



80 BIJLAGE 6 

De gemeentevertegenwoordigers laten weten dat in de komende jaren in de gemeente de Utrechtse Heuvelrug

rekening moet worden gehouden met een sterke vergrijzing van de bevolking. Na 2030 zal het inwonertal

gaan dalen. Ook in het wonen van ouderen treden verschuivingen op. Enerzijds is het onjuist te veronderstel-

len dat een groot deel van de 55 plussers naar een flat willen verhuizen, anderzijds neemt de intramurale zorg-

capaciteit sterk af terwijl de behoefte daaraan steeds meer toeneemt. In deze regio is er een tekort aan aan-

leunwoningen, maar zijn er wel voldoende intramurale voorzieningen, hoewel deze veelal aan modernisering

toe zijn. Overigens is het overleg met het College Ziekenhuisvoorzieningen in dat opzicht niet eenvoudig.

De wethouder is ervan overtuigd dat een te grote focus op domotica zinloos is. Daarentegen is er veel winst

te behalen in eenvoudige aanpassing van woningen voor senioren.

Afspraak:

De gemeente De Utrechtse Heuvelrug zal een Structuurvisie opstellen en deze, voorzien van urgente ontwik-

kelingen en aanbevelingen, doorgeven aan de provincie Utrecht. Wanneer de gemeente tegen problemen

aanloopt, dan kan de gemeente leden van de COB daarover rechtstreeks benaderen.

Verslag van het overleg tussen de Commissie Onderzoek Bouwstagnatie en vertegenwoordigers 

van de gemeente Veenendaal d.d. 27 februari 2006 in het gemeentehuis van Veenendaal

Aanwezig:
l Commissie Onderzoek Bouwstagnatie (COB):

Drs.W.J. Bos (PvdA, voorzitter), ir. D. van den Burg (VVD), mw. L.C. Dekkers-Raadsen (CDA), C.J. van

Kranenburg (CU), vertegenwoordigers van Atrive, dr. R. Poort (adjunct-griffier), mw. G. van Weerd (ver-

slag);

l Gemeente Veenendaal:

Wethouder Sanders (RO), wethouder drs. van Maanen (Volkshuisvesting), dhr. A. De Jong (Quattro pro-

jectontwikkeling), dhr. Gnirrep (Patrimonium), mw. ir. M. Karsten (hoofd Bouwen, wonen en milieu),

dhr. E. van Meuren (ambtenaar).

De gemeentevertegenwoordigers memoreren dat zij vorige week, op verzoek van het college van GS, hebben

gesproken met ambtenaren van de provincie Utrecht over de bouwstagnatie. De vraag is of de resultaten van

dat ambtelijk overleg ook worden meegenomen in de rapportage van PS.

De heer Bos gaat ervan uit dat dit gesprek is gevoerd met de ambtelijke leden van het Aanjaagteam

Woningbouw van de provincie Utrecht. De COB zal zeker kennisnemen van genoemd ambtelijk overleg.

Veenendaal-Oost
Voor deze bouwlocatie is een PPS-constructie van de grond gekomen (50% gemeente en 50% marktpartij),

nl. OVO (Ontwikkelingsmaatschappij Veenendaal Oost). Uitgangspunt is het in de periode tot 2017 opleveren

van in totaal 4000 woningen. Per jaar moeten er 250 tot 300 woningen worden gerealiseerd. Een en ander

verloopt nu nog volgens planning, maar wel doen zich problemen voor met de luchtkwaliteit. Daarnaast

moeten er jaarlijks 140 woningen in stedelijk gebied worden gerealiseerd, zodat de totale woningproductie in

Veenendaal op jaarbasis (schoksgewijs) uitkomt op ca. 400 woningen.

Quattro laat het volgende weten:

l Vanaf 1999 is gewerkt aan de PPS-contractvorming. Dit heeft zeer veel tijd gekost en daardoor kon het

(EU-proof) contract pas in 2003 worden getekend. Het gaat hier z.i. om een uniek contract, aangezien

partijen een volledig gelijkwaardige positie innemen.

l In Dragonder zijn er in twee jaar 440 woningen gerealiseerd. Nu wordt de planning versneld om de bouw-

productie te kunnen inhalen.
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l De grote verantwoordelijkheid van een projectontwikkelaar wordt nogal eens onderschat. De gemiddelde

levensduur van een woning in Nederland komt uit op 107 jaar. Dat betekent dat er zeer serieus en wel-

overwogen keuzes voor woningbouw moeten worden gemaakt, om te voorkomen dat men al na 5 jaar

spijt heeft van bepaalde woningbouw.

l Het zeer hoge ambitieniveau van de gemeente Veenendaal, bv. ten aanzien van het project Nieuw Wonen,

levert beslist meerwaarde op maar kost de nodige tijd en kan in die zin ook een valkuil zijn.

l Een bouwproject vraagt zeer veel afstemming tussen partijen, ook intern in het gemeentelijk apparaat.

Het verdient aanbeveling om gemeentevertegenwoordigers van meer mandaat te voorzien, zodat er slag-

vaardiger kan worden opgetreden.

l Van belang is het om processen parallel te schakelen, en niet volgtijdelijk te laten plaatsvinden. Dat levert

de nodige tijdwinst op.

l De regelgeving op het gebied van flora en fauna wordt zeer overheersend en heeft verstrekkende conse-

quenties. Als voorbeeld noemt hij de vertraging in de bouw van zorgappartementen in Zonnestraal te

Hilversum, omdat zich daar in de nabijheid een (lege) dassenburcht bevond. Een ander voorbeeld is de

voorgenomen sloop van de Hollandia-fabriek. Wanneer een deel van deze fabriek niet vóór de maand

maart kan worden gesloopt, dan moet de zaak worden stilgelegd tot november, in verband met de aan-

wezigheid van vleermuizen in de fabriek.

Wethouder Van Manen laat het volgende weten:

l Met de gemeente Ede wordt gesproken over een natuurontwikkelingzone voor Veenendaal- Oost en dit

vraagt veel afstemming.

l Veenendaal heeft in 2015 de grens van de woninguitbreiding bereikt. Hij vraagt of de provincie in dat

opzicht iets voor de gemeente kan betekenen.

l Het zou een goede zaak zijn wanneer de reeds opgedane kennis van Veenendaal over woningbouw ook

wordt benut bij het ontwikkelen van locaties buiten de gemeentegrenzen van Veenendaal.

l De gemeente heeft vernomen dat de provincie over zeer veel geld beschikt. Veenendaal is de derde groot-

ste gemeente van de provincie. Hij gaat ervan uit dat het college van GS toch ook de urgente bouwprojec-

ten in Veenendaal van financiële middelen zal willen voorzien. Het college van GS heeft plannen om een

lijn naar Almere aan te leggen, echter, zijn pleidooi is om toch ook vooral oog te hebben voor de urgente

stagnerende woningbouwprojecten in de steden.

l De gemeente Veenendaal zet zich in voor verplaatsing van enkele binnenstedelijke bedrijven, echter, dat

lukt niet. De gemeente kan die verplaatsing niet betalen en de gemeente zou het zeer op prijs stellen wan-

neer de provincie ook in dat opzicht de helpende hand zou bieden.

De heer Sanders merkt het volgende op:

l Vóór 1998 hadden vooral de ontwikkelaars de gronden in handen. De gemeente heeft getracht die gron-

den te verwerven om een grondpositie te bemachtigen. Om die reden is de gemeente ook met markt-

partijen een PPS-constructie aangegaan.

l Duidelijk is dat de vorming van een PPS ook binnen de gemeente een cultuuromslag vroeg, zowel ambte-

lijk als bestuurlijk, immers, in Veenendaal ging het hier om een geheel nieuw fenomeen.

l De gemeente liep vervolgens tegen vele artikel 19 procedures aan en de toch al geringe ambtelijke capa-

citeit werd daardoor nog meer onder druk gezet.

l Het feit dat er voor de wijk Kernhem in Ede een bouwstop werd afgekondigd, maakte ook de bestuurders

in Veenendaal huiverig voor de ontwikkeling van Veenendaal-Oost.

l Het projectmatig werken in de gemeente Veenendaal is nog steeds niet goed van de grond gekomen. Dit

vraagt voortdurende aandacht.
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Opvang van capaciteitsproblemen

De COB vraagt of de provincie iets kan betekenen, wanneer de gemeente over te weinig capaciteit beschikt.

Het volgende komt naar voren:

l De sectoren in de provincie werken te weinig samen. De provincie wordt gekenschetst als “een verkokerde

organisatie”. Het zou aanbeveling verdienen wanneer de provinciale organisatie veel integraler zou gaan

werken. Het komt nu voor dat provinciale sectoren over eenzelfde project het tegenovergestelde adviseren.

l Het 1 lokettenprincipe in de provinciale organisatie spreekt de aanwezigen zeer aan.

l De provincie onderkent niet altijd in voldoende mate de belangen van de gemeente. Dit wordt 

geïllustreerd met het voorbeeld dat de provincie, zijnde het bevoegd gezag, destijds werd verzocht hand-

havend op te treden tegen een bedrijf dat milieuproblemen veroorzaakte en dat verplaatst moest worden.

Het bleek zeer moeilijk te zijn om de provincie te overtuigen van het belang om hier te handhaven. De

ervaring is dat ook het integrale karakter in de handhavingstaak van de provincie ontbreekt.

l Het zou een goede zaak zijn wanneer de gemeente directe lijnen met de provincie zou hebben; het is dan

wel zaak dat die aanspreekpunten ook over de nodige bevoegdheden beschikken.

l Omdat de gemeente zich vooral focust op de arbeidsintensieve bouwprojecten in Veenendaal-Oost en in

Brouwerspoort, vallen er in het reguliere werk de nodige gaten. Toch is het belangrijk dat intern ook de

belangen van andere knelpunten, bv. verbetering van een entree, worden onderkend.

Overigens zou het proces in het ambtelijk apparaat van de gemeente Veenendaal ook kunnen worden 

verbeterd door middel van het aanwijzen van een accountmanager.

De COB vraagt of de provincie Utrecht faciliterend kan optreden bij capaciteitsproblemen in de gemeente-

lijke organisatie, bv. door het gedurende enkele maanden beschikbaar stellen van een terzake deskundige.

Het volgende komt naar voren:

l De gemeente heeft nooit overwogen om deskundigen van de provincie Utrecht in te schakelen, juist

omdat de gedachtevorming in de provincie vaak erg abstract is en de gemeente vooral behoefte heeft aan

meer concrete ondersteuning.

l Overigens heeft de gemeente Veenendaal ook ervaren dat er wel degelijke provinciale medewerkers zijn,

die ten volle bereid zijn om met de gemeentelijke processen mee te denken.

l Wanneer de gemeente provinciale capaciteit zou willen inhuren, bv. een projectleider, dan moet dat zeker

langer gebeuren dan bv. drie maanden. Het is het overwegen waard om binnen de provincie een pool met

deskundige medewerkers in te richten, die op aanvraag in gemeenten kunnen worden ingezet. Overigens

moet het mogelijk zijn een en ander uit de grondexploitatie van gemeenten te financieren.

l Aan de hand van een concreet voorbeeld schetst de heer De Jong het gebrek aan regie en het gebrek aan

het nemen van verantwoordelijkheid bij de ontwikkeling van bouwprojecten. Zo heeft Quattro in de

gemeente Maarn, in relatie tot de ontwikkeling van een fabrieksterrein, zes jaar gewacht op een bestem-

mingsplan. Toen dat maar niet kwam, heeft Quattro zelf een bestemmingsplan ontwikkeld.

l Aan de orde komt dat ook de gemeente Veenendaal bestemmingsplannen door projectontwikkelaars laat

opstellen, maar dat daaraan wel een aantal kaders en randvoorwaarden worden verbonden.

Binnenstedelijke bouwlocaties:

l De planning voor de binnenstedelijke bouw verloopt naar wens, mits de problemen met de luchtkwaliteit

kunnen worden opgelost.

l Binnenstedelijk doen zich veel meer belangentegenstellingen voor. Gemiddeld duurt het 10 tot 12 jaar

voordat er binnenstedelijk woningen kunnen worden gebouwd, vooral door de langdurige procedures

voor uitplaatsing van bedrijven.

l De overheid stimuleert de binnenstedelijke ontwikkelingen maar belemmert deze vervolgens weer met de

zeer strikte regelgeving bv. op het gebied van veiligheid (transport gevaarlijke stoffen) en luchtkwaliteit.

l De gemeente Veenendaal heeft de paragraaf over de luchtkwaliteit voor wat betreft de binnenstedelijke

ontwikkeling Brouwerspoort met de provincie Utrecht afgestemd. Vervolgens bleek dat de PPC behoefte
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had aan een aanvullende rapportage. Opnieuw bleek dat de overheid binnenstedelijke ontwikkelingen 

stimuleert maar dat deze vertraagt door de vele richtlinen.

l De gemeenteraad wil dat er in Veenendaal 30% sociale woningbouw wordt gerealiseerd, echter, in stede-

lijk gebied met bodemverontreiniging is dat bijna niet mogelijk.

l In de binnenstad is een bedrijf gevestigd dat in het kader van toekomstige woningbouw moet worden ver-

plaatst. Het bedrijf eist dat de gemeente die kosten voor zijn rekening neemt. Inmiddels leunt dat bedrijf

achterover in afwachting van verdere ontwikkelingen en maakt bezwaar tegen iedere vergunning die in

dat gebied moet worden afgegeven.

l Positief is dat de milieuwetgeving wellicht wat meer ruimte gaat geven.

l GS van Utrecht hebben voor de luchtkwaliteit een goede procedure uitgezet, die de gemeente de moge-

lijkheid biedt om flankerende maatregelen te treffen. De gemeente Veenendaal wil van die ruimte graag

gebruik maken.

l Wellicht dat de provincie de gemeente in relatie tot vooral de ruimtelijke procedures (bodem/geluid/lucht)

kan ondersteunen bij het vergunningenmanagement.

l Langzaam maar zeker bouwt de gemeente Veenendaal expertise op voor de binnenstedelijke ontwikkelin-

gen. In kleinere gemeente zal het gebrek aan kennis en expertise zich nog nijpender voordoen.

l De provincie Utrecht heeft via het IPO een belangrijke schakelfunctie naar het rijk.

Het is wel van belang dat de provincie voldoende door gemeenten wordt geïnformeerd over de knelpunten

die zich in de praktijk kunnen voordoen, om een en ander op juiste wijze naar het rijk te kunnen vertalen.

l Gememoreerd wordt dat er voor de herontwikkeling van een binnenstedelijke locatie al 4 jaar een krediet

wordt opengehouden, omdat gemeente en het college van GS niet tot overeenstemming kunnen komen

over de bodemsanering.

l De gemeente ervaart het als een groot probleem dat de provincie niet uitvoeringsgericht is terwijl de

provincie wél over de nodige expertise beschikt

l De provincie Utrecht heeft ingestemd met het bouwplan Brouwerspoort maar nu blijkt de PPC zich dien-

aangaande veel terughoudender op te stellen. De vraag doet zich dan ook voor of er intern wel afstem-

ming plaatsvindt tussen de provinciale organisatie en de PPC.

l In het algemeen is de ervaring dat een goede communicatie tussen partijen van essentieel belang is. Vaak

doen zich in dat opzichten knelpunten voor met als gevolg dat partijen op elkaar gaan wachten en er geen

voortgang wordt geboekt.

Vervolgens zet wethouder Sanders uiteen dat de gedeputeerde RO geheel eigen opvattingen heeft over de 

stedelijke vernieuwing. Tijdens een rondgang constateerde de gedeputeerde met enige verbazing dat er geen

dichtgetimmerde panden voorhanden waren, echter, de gemeente is zodanig proactief bezig met planvor-

ming dat een dergelijke verpaupering niet voor komt. De belevingswereld van de gedeputeerde RO sluit niet

aan op die van de gemeente Veenendaal. Zo is het voor Veenendaal bijzonder belangrijk dat er een fabriek

wordt verplaatst, dat daar bodemsanering gaat plaatsvinden en dat de provincie daar optreedt als bevoegd

gezag. Dat belang is moeilijk aan de provincie over te brengen. De heer Van Manen onderschrijft de woorden

van zijn collega Sanders.

Aan de orde komt dat de gemeente Veenendaal een strategische centrumvisie tot 2025 heeft ontwikkeld.

De heer Van Manen zegt toe dat de provincie Utrecht daarvan een exemplaar zal ontvangen. De gemeente

gaat nu al, bv. in het vergunningenbeleid, anticiperen op genoemde centrumvisie.

Wethouder Sanders gaat uitvoerig in op het Stimuleringsfonds van de provincie Utrecht dat, naar hij ver-

nam, ¤ 65 miljo en bevat. De indruk bestaat dat de provincie moeite heeft dit bedrag “weg te zetten”. Hij stelt

GS voor om een bedrag van ¤ 1 miljo en te bestemmen voor . Het gaat hier om een voor Veenendaal zeer

urgente kwestie, en de gemeente heeft niet de middelen om dit zelf te financieren.

Destijds heeft de gemeente Veenendaal drie projecten voor subsidiering bij de provincie aangemeld, waaron-
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der voornoemde uitplaatsing van het bedrijf met een gecalculeerd tekort van ¤ 12 miljo en. Zonder steun van

de provincie kan dit niet worden opgelost.

Kennelijk heeft de provincie, bestuurlijk en ambtelijk, die urgentie niet onderkend, want uiteindelijk werd

een ander binnenstedelijk project gehonoreerd, echter, dat project kon de gemeente wél op eigen kracht

oplossen. De besluitvormingsprocedure die terzake door de provincie wordt gehanteerd, is onduidelijk.

Woningbehoefte na 2015

Wethouder Van Manen geeft aan dat Veenendaal zich ten aanzien van de woningbehoefte oriënteert in

Renswoude, Ede, De Klomp. Echter, wanneer inwoners zich buiten de gemeentegrenzen gaan vestigen, dan

mist Veenendaal bepaalde revenuen en komen algemene voorzieningen onder druk te staan. Veenendaal

beschikt over drie grote nieuwbouwscholen maar 50% van het leerlingenaantal komt van buiten Veenendaal.

Voor dergelijke voorzieningen moet financieel draagvlak blijven bestaan.

Bestuurders buiten de gemeente Veenendaal hebben destijds gesteld dat woninguitbreiding langs de A30 wel

een mogelijkheid zou zijn, echter, dat is z.i. op voorhand een te simpele benadering.

Vanuit het streekplan heeft Veenendaal een opvangtaak voor ZO-Utrecht toebedeeld gekregen. Veenendaal

moet dan ook wel de mogelijkheid krijgen om die woningbehoefte op eigen kracht gestalte te kunnen geven.

Wethouder Sanders bespeurt in de opvatting van de provincie een zekere onrechtvaardigheid. Enerzijds

krijgt de gemeente een opvangtaak voor ZO-Utrecht, anderzijds wordt gesteld dat de gemeente maar moet

uitwijken naar Gelderland en derhalve die opvangtaak in een naburige provincie moet waarmaken. Echter,

“een Veenendaler wil niet in Ede slapen”. Veenendaal wil zich niet aan Ede overleveren. Het zou dan ook een

goede zaak zijn om in de onderhandelingen met Ede iets in reserve te hebben, bv. planontwikkeling in

Renswoude.

Uitgaande van de streekplankaart ligt het, volgens de gemeente Veenendaal, voor de hand dat woninguitbrei-

ding zich in noordelijke richting moet gaan voltrekken. Oorspronkelijk was er aan de zuidkant een locatie

voor woningbouw gepland, maar de gemeente heeft die ontwikkelingsrichting geblokkeerd door de aanleg

van een bedrijventerrein aldaar.

De WERV-gemeenten zitten wel op één lijn, echter, wethouder van Manen acht het niet waarschijnlijk dat

Veenendaal geheel in WERV-verband zal opgaan. Veenendaal wil geen Valleistad, maar is wel voorstander

van samenwerking, daar waar zich gemeenschappelijke belangen voordoen.

Heel duidelijk wordt ervaren dat de provincie Gelderland tegenwerking biedt en tracht de entiteit WERV

min of meer te ontkennen. Een functionele samenwerking in WERV-verband wordt door de zeer formele

opstelling van Gelderland moeilijk gemaakt. In die zin spelen menselijke verhoudingen wel degelijk een rol.

De heer De Jong meent dat er voor Veenendaal in Lantor de nodige herstructureringskansen liggen. Terzake

verwijst hij naar de situatie rond de Isselt, een verouderd maar zeer strategisch gelegen bedrijventerrein,

nabij de kern van Amersfoort. Het bevreemdt hem bv. ten zeerste dat daar nog steeds bouwvergunningen

worden afgegeven zodat bedrijven daar de eerstkomende 40 jaar niet zullen verdwijnen. De Isselt is een voor

Amersfoort zeer strategisch gebied. Het zou z.i. veel beter zijn de bedrijven van de Isselt naar de bedrijven-

terreinen aan de noordkant van Amersfoort te verplaatsen; daar is nog voldoende capaciteit vrij.

De heer Van Manen zet uiteen dat het project Lantor voor Veenendaal van zeer groot belang is.

Inmiddels heeft Veenendaal de prijs van een sociale koopwoning verlaagd naar € 160.000-. Naar deze 

categorie woningen is zeer veel vraag. Bekend is dat iemand met een modaal inkomen een bedrag van 

ca. € 140.000,- kan lenen, echter, voor die prijs is er geen koopwoning voorhanden.
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Op 4 april a.s. wordt er in Veenendaal een symposium over goedkope woningbouw georganiseerd. Daar

wordt van gedachten gewisseld over de mogelijkheid om woningen met bouwkosten onder de ¤ 100.000,- t e

realiseren (exclusief grondkosten). De gemeente wil de corporaties onder druk gaan zetten om meer goedko-

pere woningen te gaan bouwen.

Quattro pleit wel voor kwaliteit en doordachte keuzes, ook wanneer het om goedkope woningbouw gaat.

Starterswoningen hebben een gevelbreedte van 4,80 meter. Om de starterswoningen ook op de lange termijn

voor de doelgroep te behouden, moeten starters na verloop van tijd naar een andere woning overgaan.

Echter, de vraag is hoe dat adequaat kan worden gehandhaafd.

Pas wanneer de handhaving geregeld is, kan er naar het oordeel van Quattro worden overgegaan tot het

bouwen van starterswoningen.

Verslag van het overleg tussen de Commissie Onderzoek Bouwstagnatie en het Panel Wetenschappers 

d.d. 27 februari 2006 in het provincie huis van Utrecht

Aanwezig:  
l Commissie Onderzoek Bouwstagnatie (COB):

Drs. W.J. Bos (PvdA, voorzitter), ir. D. van den Burg (VVD), mw.drs. A.J. Dekker (D66), mw. L.C.

Dekkers-Raadsen (CDA), J.F.M. Kloppenborg (GL), vertegenwoordigers van Atrive, dhr. R. Poort

(adjunct-griffier), dhr. H. Schoen (adjunct-griffier) en mw. G. van Weerd (verslag);

l Panel Wetenschappers:

Prof. Van der Schaar (directeur RIGO en hoogleraar volkshuisvesting UvA), prof. Hooimeijer (UvU,

demograaf, woningmarktdeskundige en kenner van Leidsche Rijn) alsmede de heer Van der Heijden 

(TU Delft/OTB).

Stagnatie in de woningbouw:
Prof. V.d. Schaar:

l vindt een belangrijke oorzaak dat de planning voor de nieuwbouw vanaf 1995 is weggevallen en dat de

urgentie voor woningbouw, ingegeven door de rijksoverheid, minder werd gevoeld. Minister Remkes heeft

in 2000 immers nadrukkelijk gesteld dat het accent voortaan moest worden gelegd op kwaliteit boven

kwantiteit.

l Er is geen anticyclisch bouwbeleid.

l Het ontbreken van krachtige sturingsinstrumenten. De eigen vermogens van de corporaties zijn bv. fors

gestegen maar de overheid heeft verzuimd daar beleid tegenover te stellen. Prestatieovereenkomsten zijn

z.i. weinig overtuigend.

l De stijgende koopprijzen

l De omslag van de markt in 2000 waardoor de afzet afnam.

De beleidsmakers hebben de omslag in de markt niet voorzien, terwijl er duidelijk meer vraag ontstond

naar goedkopere woningen.

l Onvoldoende aandacht voor de grote exploitatieproblemen bij de woningbouwlocaties.

Al met al resulteerde dit in een terugvallende woningproductie, een z.i. begrijpelijke reactie van marktpartijen.

l Langdurige procedures

l Ondernemers in de koopsector moeten 80% van de woningen verkopen, voordat zij kunnen gaan bou-

wen. Het gaat hier om een solvabiliteitseis aan de ondernemers. De zeer grote ontwikkelaars hanteren

genoemd percentage wat minder strikt.

Onderkend moet worden dat het voor bouwers vaak heel aantrekkelijk is om minder woningen te realiseren,

immers, schaarste drijft de prijzen op.
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l Het wegvallen van locatiesubsidies, waarmee een fors deel van de investeringsrisico's konden worden afge-

dekt en gemeenten een regiepositie konden innemen. Risico's werden bij gemeente en marktpartijen

gelegd en daardoor ontstonden complexe samenwerkingsverbanden. De ontwikkelingskosten van een

bouwlocatie moeten nu vooral door de koopwoningen gedragen worden. Er moeten vaak teveel ambities,

bv. op het gebied van het recreatieve groen, uit de grondexploitatie worden betaald. Z.i. is dat geen reële

benadering. Die ontwikkeling maakt ook dat er veel minder interesse ontstaat om een locatie te gaan ont-

wikkelen. Z.i. zijn partijen daar toch wat in doorgeschoten.

l Om meer doorstroming te krijgen, kan het een optie zijn om goede huurwoningen te bouwen en deze na

verloop van tijd te verkopen. Echter, grotere huurwoningen hebben een exploitatierisico en investeerders

willen dat risico liever niet aangaan.

l De corporaties hebben nooit veel grond gekocht. Door de vinex-locaties zijn de corporaties buiten de

boot gevallen. Zij vertrouwden op het gemeentelijke grondbeleid terwijl de gemeenten inmiddels ook hun

eigen belangen gingen onderkennen.

Dhr. V.d. Heijden:

l In de tweede helft van de jaren negentig hadden nieuwbouwwoningen een goede concurrentiepositie als

gevolg van de zeer sterke prijsstijging op de markt voor bestaande koopwoningen. Van de ruimte die hier-

door ontstond in de prijzen van nieuwe koopwoningen, profiteerden de eerste kopers, de gemeenten

(hogere grondprijzen) en de ontwikkelaars (hogere verkoopprijzen).

l De rijksoverheid ging veel striktere eisen stellen aan nieuwbouwwoningen, bv. bouwbesluiten over trap-

pen, EPN, plafondhoogte, ook nádat de markt al een omslagpunt had bereikt. Gebleken is dat bewoners

extra kwaliteit op prijs stellen, maar daarvoor geen extra prijs willen betalen.

l De sterke prijsstijging was gebaseerd op schaarste. Kopers kregen van financiële instellingen zeer veel

ruimte in de hypotheekverstrekking.

l Na de eeuwwisseling nam, mede als gevolg van de stagnatie in de economische groei, de vraag naar koop-

woningen af en kwam er een einde aan de prijsstijging in de voorraad. Hierdoor verslechterde de concur-

rentiepositie van nieuwe koopwoningen. De afzet van de geprogrammeerde duurdere koopwoningen stag-

neerde en op veel locaties werd geherprogrammeerd in de richting van middeldure woningen.

l Het wegvallen van rijkssubsidies voor de vinex-locaties.

l Het gaat in de provincie om een beperkt aantal zeer grote bouwlocaties. Dat vergroot de kwetsbaarheid.

Wanneer de productie in de vinex-locaties Leidsche Rijn en Vathorst tegenvalt, dan betekent dat voor de

gehele woningbouwproductie in de provincie Utrecht een forse stagnatie.

l Op vragen van de COB, laat de heer V.d. Heijden weten dat de marktpartijen in Haaglanden een afname-

plicht hebben. In Haaglanden is een samenwerkingsmodel opgesteld waarin werd voorzien in subsidie als

beloning voor goede prestaties.

l In opdracht van het Bouwfonds heeft zijn instelling enkele jaren geleden onderzoek gedaan naar de plan-

capaciteit in de provincie Utrecht: de provincie heeft een afschrift van dat rapport ontvangen.

Gebleken is dat het Utrechtse streekplan een zeer beperkte plancapaciteit bood. Uit het overleg bleek toen

ook dat gemeenten geen ambities meer tot bouwen hadden en pas op de plaats wilden maken. Woning-

bouw wordt welhaast onmogelijk wanneer gemeenten daartoe geen “drive” meer hebben.

Hij vreest dat de nieuwe WRO geen oplossing zal bieden, wanneer er in gemeenten geen draagvlak is voor

woningbouw.

Prof. Hooimeijer:

l wijst erop dat de situatie per locatie verschilt. Zo is het opmerkelijk dat de woningbouw in de gemeente

Houten vrijwel volgens planning kon worden gehaald, terwijl Leidsche Rijn op dit moment met een

achterstand van 12.000 woningen te kampen heeft.

l Wel moet onderkend worden dat Leidsche Rijn qua infrastructuur, tuinbouwverplaatsing en milieu een

buitengewoon moeilijke locatie is, temeer daar er lange tijd onzekerheid bestond over de aanwijzing van
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gebieden en gemeentelijke grenswijzigingen. De ontwikkelaars gingen voor het maximale rendement. Dat

was ook mogelijk omdat de gemeente vrijwel geen grondpositie had.

l In het streekplan van de provincie Utrecht ontbrak het aan alternatieve uitwijklocaties, waardoor tekorten

gingen oplopen en er meer schaarste werd gecreëerd.

l Minister Remkes pleitte destijds voor vermindering van het bouwen van sociale woningen terwijl er juist

een groot tekort was aan sociale huurwoningen. Het gevolg daarvan was dat er, net voor de omslag op de

markt, op locaties een herontwikkeling naar veel duurdere woningen plaatsvond. Tegen alle behoeftera-

mingen in, is er in de provincie Utrecht veel schaarste aan de onderkant van de markt gecreëerd.

l De woningmarkt in Utrecht kent geen afzetproblemen: nog steeds worden woningen in gemiddeld 43

dagen verkocht, ook in het duurdere segment. Er is hooguit een probleem bij te dure appartementen op

uitleglocaties.

l Overigens wijst hij er op dat de corporaties in de vinex-locaties in de provincie goed werk hebben gele-

verd in de woningbouw.

l De provincie Utrecht loopt traditioneel voorop met het contourenbeleid. Daardoor zijn er te weinig

bouwlocaties in het systeem gebracht.”

l In de provincie Utrecht werden voor een beperkt aantal locaties slechts een paar grote ontwikkelaars inge-

schakeld, echter, concurrentie op de grondmarkt kan niet tot stand komen wanneer er slechts enkele grote

spelers in het veld zijn. Het gevolg was dat de gemeenten in de provincie Utrecht de ontwikkelaars “met

de pet in de hand moesten benaderen.”

Het structureel ten opzichte van de planning achterblijven van productie

Prof. V.d. Schaar geeft aan dat het plannen van een overcapaciteit van stel 30% een goede zaak is.

Opmerkelijk vindt hij het alom aanwezige optimisme over planningstermijnen, ook bij ervaren partijen die

de nodige expertise in huis hebben. Onvoldoende realiseert men zich dat plannen soms onuitvoerbaar zijn

en komen te vervallen. Plannen moeten tegen elkaar kunnen worden uitgewisseld, om uiteindelijk de beno-

digde capaciteit te kunnen halen. In de provincie Utrecht zijn er z.i. veel te weinig “harde” locaties aanwezig.

In Haaglanden kon de bouwproductie wél volgens planning verlopen omdat daar vanaf 1995 veel druk op de

regionale samenwerking is gelegd, en er een strakke planning met grote urgentie tot stand is gekomen.

Partijen waren sterk op de doelstelling gefocust.

Alle aanwezigen beamen dat een sterke politieke bestuurder, die bereid is om zich als trekker voor een

woningbouwlocatie in te zetten, ook alle verschil kan maken.

Samenwerking tussen bestuurslagen in de provincie Utrecht

Prof. Hooimeijer geeft aan dat men in de provincie Zuid-Holland vooral bestuurlijke rust wilde creëren, ter-

wijl zich in Utrecht spanningen voordeden tussen de regio's en de provincie. Partijen wilden richting Den

Haag niet gezamenlijk optrekken, daar waar het ging om:

l de aanwijzing van een vinexlocatie

l gemeentegrenswijzigingen.

De drie bestuurslagen in Utrecht waren ook niet eensgezind over de aard van de te ontwikkelen bouwlocaties.

De belangen van die partijen waren ook tegengesteld.

De provincie had in het verleden vooral taken op het gebied van toezicht en toetsing, echter, nu is er behoefte

aan een andere provincie. Z.i. zou de provincie zich nu vooral moeten afvragen hoe partijen kunnen worden

geholpen bij het realiseren van ruimtelijke kwaliteit. Flexibeler toepassing van de regelgeving kan daarbij helpen.

Prof. V.d. Schaar voegt eraan toe dat het restrictieve beleid ook bij andere provincies zichtbaar was, maar

inmiddels is dat wel in een aantal provincies aan het veranderen. Hij stelt vervolgens dat de gedeputeerde RO

een beeldbepalend figuur is, die een belangrijke voortrekkersrol kan vervullen in het meedenken over de

ruimtelijke ontwikkelingen in de politiek.
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Gescheiden woningmarkten: koopmarkt en huurmarkt

Prof. Hooimeijer zet uiteen dat de prijzen van koopwoningen sterk gestegen zijn. Vele middenwoningen wer-

den omgezet naar duurdere woningen terwijl de markt vervolgens begon in te zakken. Inmiddels is duidelijk

dat er onvoldoende koopkracht is voor de dure woningen. Mensen stelden zich ten aanzien van het kopen

van een woning terughoudender op.

Een meer gematigde prijsontwikkeling had een veel beter perspectief voor de woningmarkt opgeleverd. Hij is

ervan overtuigd dat partijen op dat vlak kansen hebben laten liggen.

Z.i. is er geen andere keuze dan om in het middensegment meer woningen te gaan bouwen om afzetproble-

men in de toekomst te voorkomen. Daardoor zal er wel meer verdichting gaan ontstaan.

De heer V.d. Heijden merkt op dat de vraag- en aanbodverhoudingen op de woningmarkt sterk en snel

wijzigen. Het is zaak dat partijen daarop anticiperen. Nogmaals vraagt hij zich af waarom corporaties, die

over voldoende kapitaal beschikken, geen huurwoningen bouwen die later als koopwoning in de markt

kunnen worden gezet. Z.i. is dit een geschikte tussenoplossing om meer doorstroming in de wningmarkt 

te bewerkstelligen.

Prof. V.d. Schaar voegt eraan toe dat corporaties vooral deel willen uitmaken van nieuwe locaties en hun

bezit niet willen concentreren op oude delen van de woningvoorraad.

Prof. Hooimeijer wijst erop dat de bouwkosten laag zijn, terwijl er hoge prijzen worden gevraagd. Terzake

verwijst hij naar de lage rentestand.

Prof. V.d. Schaar laat tevens het volgende weten:

l De vraag naar huurwoningen is sinds 1998 duidelijk toegenomen. Mensen durven het nu nog niet aan 

om te kopen, maar dit kan plotseling omslaan wanneer het consumentenvertrouwen toeneemt.

l Van groot belang is het dat er in de sociale huurwoningbouw niét op de kwaliteit wordt ingeleverd

l Er zijn vele financiële mogelijkheden om de kwaliteit ook op de langere termijn in de bouwlocaties in

stand te houden. Op dit moment wordt er door de wisselende conjunctuur een te korte tijdshorizon aan-

gehouden waardoor de duurzaamheid van projecten in de knel komt.

l Berekeningen over de zgn. onrendabele top komen nogal eens uit op bv. min ¤ 60.000,-. Echter, wanneer

er reëel wordt gerekend, dan kan de uitkomst zijn dat er een rendabele top van ¤ 20.000,- g aat ontstaan.

Het is hem niet duidelijk waarom corporaties en ontwikkelaars terzake geen reële berekeningen hanteren.

Hij constateert bij corporaties een gebrek aan ondernemerschap.

Binnenstedelijke bouwlocaties:

De heer V.d. Heijden geeft aan dat binnenstedelijke vernieuwing alleen mogelijk is, wanneer er schuifruimte

is bv. in de uitleggebieden, voor huisvesting van bewoners. Binnenstedelijke herstructurering is duur. Tegelijker-

tijd moet er druk op de markt worden gehouden, anders kan er geen goede exploitatie worden verkregen.

Prof. Hooimeijer meent dat corporaties onvoldoende sense of urgency voelen voor woningbouw en weinig

risico's willen nemen. Juist als de markt begint te ontspannen, zijn er creatieve oplossingen noodzakelijk.

Gezorgd moet worden voor uitleglocaties, om daarmee meer ruimte in de steden te creëren.

Voor bewoners is de volgorde “eerst bouwen en dan slopen” van het grootste belang.

Prof V.d. Schaar betwijfelt of er geen uitleglocaties meer beschikbaar zijn. Volgens hem hebben corporaties

operationele plannen en “harde planningen” klaarliggen voor vervangende nieuwbouw en woningverbetering

in de steden. Wel hebben de corporaties te lang gewacht met de herstructurering van de wijken.

Prof. Hooimeijer illustreert dit met het voorbeeld dat er al in 1992 werd gesproken over sloop van woningen

in Hoograven. Daarmee is nu zeer onlangs een start gemaakt.
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Tijdens de discussie komt ook het volgende naar voren:

l Corporaties hebben zich te lang op alleen maar woningbeheer geconcentreerd en zijn vaak bezig met

strategisch voorraad beleid.

l Duidelijk is wel dat de corporaties een veel langere planhorizon hebben dan de projectontwikkelaars.

l Vervangende nieuwbouw in de stad moet volgens prof. V.d. Schaar kleinschalig en organisch worden

aangepakt, zodat er veel meer ruimte is om bv. vervangende huisvesting goed te organiseren.

l Prof. Hooimeijer verwijst naar de herstructurering in de wijk Hoograven. Bewoners hoopten dat zij

daardoor hun flat voor een eengezinswoning konden verruilen. Helaas werd dat op grond van een de

woonruimteverdelingsregels uitgesloten, hetgeen voor betrokkenen een grote teleurstelling opleverde.

l Gebleken is dat bewoners in eerste instantie veelal bezwaar maken tegen herstructurering van hun wijk.

Later blijkt dat ze blij zijn met hun verbeterde woonsituatie.

l Het Panel onderkent dat inspraak- en bezwarenprocedures stagnatie voor bouwprojecten opleveren, ech-

ter, dat is niet nieuws. Dat is al 20 jaar het geval. Wel zijn er veel meer voorschriften en (EU) regelgeving

bijgekomen, waartegen bezwaar kan worden gemaakt. Daarnaast is er sprake van juridisering van de

maatschappij.

l Europees onderzoek heeft uitgewezen dat, zodra er bouwprojecten in een wijk worden ondernomen, dat

feit alleen al bijdraagt aan het vertrouwen van de buurtbewoners.

l Volgens prof. Hooimeijer zal de gezinsverdunning in de komende 15 jaar slechts beperkt toenemen; hij heeft

de indruk dat dit fenomeen momenteel wat te sterk wordt aangezet. De vergrijzing zal manifest worden

waardoor steeds meer ouderen alleen zullen achterblijven, maar de jongeren zullen niet veel vaker alleen

wonen dan zij nu doen..

Op grond van de discussie, constateert de voorzitter dat het Panel de volgende aanbevelingen doet:

l meer flexibiliteit in het ruimtelijk beleid

l meer bouwfronten in kleinere series

l overcapaciteit om tegenvallers te kunnen compenseren.

Prof. Hooimeijer gaat uitvoerig in op verbeterpunten voor de provincie Utrecht:

l In het streekplan worden zones opgenomen om bebouwing te scheiden. Zo moet er tussen De Bilt,

Utrecht en de Uithof een open zone blijven. Hij noemt dat uitgangspunt “onzinnig”. Ook moeten er bij

Maarsen, Nieuwegein en IJsselstein open locaties blijven. Hij begrijpt niet waarom en welk doel daarmee

gediend is.

l Daarnaast zijn er wel degelijk mogelijkheden, die nu terzijde worden geschoven. In het streekplan wordt

bv. aangegeven dat er niet bij Vianen mag worden gebouwd, omdat het hier om het Groene Hart zou

gaan. Hij vindt die argumentatie niet valide.

l Wanneer er 15 jaar lang gebouwd wordt aan de kantoorvoorraad, dan stijgt het kantooroppervlak met

43% terwijl de woningbouw achterblijft. Concreet wordt in het streekplan aangegeven dat er meer

arbeidsplaatsen dan woningen in de provincie Utrecht worden gecreëerd. Spreker pleit terzake voor meer

verbinding en meer samenhang.

l In het streekplan wordt aangegeven dat er niet hoeft te worden gerekend met leegstand die wel nodig is

voor het functioneren van de woningmarkt. Hij vindt het volstrekt onjuist om dit zo in een streekplan op

te schrijven.

l Opnieuw wordt in het streekplan aangegeven dat er in Flevoland 20.000 woningen moeten worden gerea-

liseerd voor opvang van Utrechtse inwoners. In de nota Ruimte wordt duidelijk aangegeven dat de rijks-

overheid daar niets voor voelt en dat de provincie Utrecht zelf zijn problemen op de woningmarkt moet

oplossen. Echter, voor de 3e keer wordt er in een streekplan gesproken over het “exporteren van inwoners

naar het nieuwe land”.

l Een aantal ambities kan wat hem betreft worden geschrapt. Zo vindt hij het zorgelijk dat de BLS gelden

waarschijnlijk niet zullen worden gebruikt voor productieverhoging.
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De heer V.d. Heijden pleit nogmaals voor:

l flexibiliteit in het aanwijzen van woningbouwlocaties.

l het plannen van overcapaciteit in locaties.

l het afstemmen van de prijzen en soorten woningen op de woningbehoefte.

l Meer vrijheid voor partijen. De provincie zou daarin een faciliterende rol kunnen vervullen.

Verslag van het overleg tussen de Commissie Onderzoek Bouwstagnatie en Wethouders d.d. 20 februari 2006 

in het Provinciehuis van Utrecht

l Commissie Onderzoek Bouwstagnatie (COB):

Drs. W.J. Bos (PvdA, voorzitter), ir. D. van den Burg (VVD), mw. L.C. Dekkers-Raadsen (CDA), J.F.M.

Kloppenborg (GL), dhr. C.J. van Kranenburg (CU), vertegenwoordigers van Atrive, dr. R. Poort 

(adjunct-griffier), H. Schoen (adjunct-griffier), mw. G. van Weerd (verslag)

l Wethouders:

Mevrouw Van Kleef (Utrecht)

De heer Bors (BRU)

De heer Van Hilten (BRU)

De heer Van Linge (Nieuwegein)

De heer Sanders (Veenendaal)

De heer De Jong (Houten) 

Een gespreksagenda ligt voor, die als leidraad voor dit overleg zal worden gehanteerd.

1. Waarom stagneren woningbouwprogramma's?

Wethouder Utrecht:

laat weten dat de woningbouw in Leidsche Rijn nu redelijk vlot verloopt. De ontwikkeling van drie nieuwe

wijken (w.o. centrumgebied en centrumzone) verloopt volgens planning. Wel heeft Leidsche Rijn een slechte

periode achter de rug, toen de markt het in 2002 liet afweten. Woningen werden niet langer verkocht en

besloten werd tot herprogrammering van Leidsche Rijn (er moesten vooral goedkopere woningen worden

gebouwd), hetgeen ca. 1,5 jaar in beslag heeft genomen.

l Marktpartijen moeten de woningen realiseren en in die zin bepalen zij ook het tempo van de woningbouw.

l Positief noemt zij het dat er in 6 jaar 5.000 woningen binnenstedelijk (op vele kleine locaties) konden

worden gerealiseerd.

l In de planning is opgenomen dat er tot 2014 nog eens 12.000 woningen binnenstedelijk zullen worden

ontwikkeld.

l De systematiek voor woningbouw bevat een grote dosis “plannersoptimisme” van corporaties én bestuur-

ders. Overigens pakken de plannen uiteindelijk altijd anders uit.

l De stad Utrecht moet met Pro Rail onderhandelen over verdubbeling van het spoor; dit is een tijdrovende

en gecompliceerde kwestie.

l Procedures en regelgeving belemmeren in sterke mate de voortgang van bouwprojecten.

l Vooral de binnenstedelijke bouwprojecten worden zeer vertraagd en gecompliceerd door vele bezwaren en

beroepsmogelijkheden van omwonenden.

l Door middel van overprogrammering, wordt in de gemeente Utrecht rekening gehouden met achterblijven-

de planningen. Zo kan men toch aan de gewenste aantallen komen, ook wanneer zich onverhoopt planuitval

zou voordoen. Desgevraagd antwoordt de wethouder dat er geen geheime lijstjes of schaduwboekhouding

van de overprogrammering wordt bijgehouden.
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Wethouder Nieuwegein:

l Onderschrijft het plannersoptimisme van alle partijen die betrokken zijn bij woningbouwontwikkeling.

Daarbij moet in ogenschouw worden genomen dat projectontwikkelaars pas gaan bouwen wanneer een

groot deel van de woningen verkocht is.

l Grote vertragingen kunnen het gevolg zijn van:

- de ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen)

- de richtlijnen voor de luchtkwaliteit

- de onteigeningsprocedures.

Wethouder Houten:

is trots dat de gemeente Houten de geplande woningproductie ook daadwerkelijk kan realiseren. Volgens

planning zijn er in 2005 6.000 woningen opgeleverd. Inmiddels is dat programma tot twee keer toe verhoogd,

zodat er in totaal 7.500 woningen kunnen worden gerealiseerd. Reden daarvan is het verbeteren van de grond-

exploitatie, van het voorzieningenniveau en om meer draagvlak voor het openbaar vervoer te verkrijgen.

Destijds had ook Houten met vertraging in de planningen te maken door het inzakken van de woningbouw-

markt. Nu het programma op kleine onderdelen is bijgesteld, verloopt het proces weer naar wens. Duidelijk

merkbaar was wel dat Houten beter in de markt lag dan Leidsche Rijn.

De planuitval werd gecompenseerd door een hoger woningaantal.

Spreker memoreert dat de Vinexfilosofie een filosofie van schaarste was. Op de niet-Vinexlocaties kwam de

bouwproductie goed op gang, terwijl de woningbouw in de Vinexlocaties zeer traag startte als gevolg van de

vele procedures en de ruimtelijke keuzes.

Wethouder Utrecht:

heeft ervaren dat er veel meer dynamiek in bouwprocessen op gang komt, wanneer een bestuurder daar

extra aandacht aan besteed. Door haar inzet, konden er 10 binnenstedelijke projecten op gang worden

gebracht. Echter, gelet op de 197 binnenstedelijke woningbouwprojecten in de stad Utrecht is het niet moge-

lijk dat zij zich met al die projecten intensief gaat bezighouden.

Wethouder Houten:

onderschrijft de ervaringen van wethouder Van Kleef. Wel dient men zich te realiseren dat, wanneer er poli-

tiekbestuurlijke druk wordt uitgeoefend om een woningbouwproject van de grond te krijgen, dit de project-

ontwikkelaars in de kaart kan spelen.

Wethouder Veenendaal:

laat weten dat de gemeente Veenendaal er, zij het schoksgewijs, in slaagt om gemiddeld 390 woningen per

jaar te realiseren. Omdat veel grond in handen is van projectontwikkelaars, kosten de onderhandelingen veel

tijd. De grondpositie van de gemeente Veenendaal is niet optimaal.

l Voor de binnenstedelijke woningbouwprojecten (2000 woningen in Veenendaal) zou er feitelijk een ver-

gunningsmanager moeten worden benoemd. Nu wordt die expertise door de gemeenten Veenendaal van

buiten ingehuurd. Dank zij een vergunningsmanager kan bijzondere aandacht worden besteed aan ver-

gunningen die samenhangen met de bouw van bv. een ondergrondse parkeergarage (grondwater, vergun-

ning aanvragen bij waterschap) en de luchtkwaliteit.

l De externe veiligheid langs de randweg in Veenendaal vereist veel deskundigheid en overleg. Door het

intensieve overleg stagneerde de planning.

l De binnenstedelijke woningbouw roept bij omwonenden veel weerstand op en werkt zeer vertragend op

procedures.

l Onderkend moet worden dat ontwikkelaars pas gaan bouwen, wanneer 70% van de woningen verkocht is.

l In contacten met de provincie Utrecht, blijkt dat de belevingswaarde van de provincie ten aanzien van

woningbouwprojecten heel anders is dan die van de gemeente Veenendaal.
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Voor de provincie Utrecht gaat het slechts om één van de vele bouwprojecten, terwijl het voor Veenendaal

een bijzonder project is. Afstemming met de provincie Utrecht bv. op het gebied van de luchtkwaliteit en

de bodemsanering verloopt traag. Spreker wijt dit aan het verschil van beleving tussen provincie en

gemeente, daar waar het gaat om gemeentelijke bouwprojecten, én aan de sectorale insteek van de provin-

cie Utrecht.

Wethouder Houten:

heef ervaren dat plannen en voorstellen van de gemeente Houten op grond van criteria door de provincie

Utrecht rücksichtslos worden afgewezen; de provincie levert geen commentaar, doet geen verbetersuggesties

en draagt niet bij aan een oplossing. Wanneer de provincie geen mede eigenaar van een probleem wordt, dan

blijft versnelling van procedures achterwege.

Alle overige wethouders onderschrijven het voorgaande. Tevens komt het volgende naar voren:

l Het wordt als een gemis ervaren dat er binnen de provincie geen aanspreekpunt/accountmanager voor

woningbouwprojecten wordt benoemd.

l De capaciteit van het provinciale apparaat is veel groter dan dat van gemeenten.

l Bekend is dat de provincie Overijssel de gemeenten zowel bestuurlijk als ambtelijk pro-actief benaderd

over bv. de woningbouwlocaties. Een dergelijke werkwijze zou ook in de provincie Utrecht kunnen leiden

tot versnelling.

l De gemeente Houten heeft daarentegen ook ervaren dat de persoonlijke inzet van provinciale ambtenaren

ten aanzien van procedures op het gebied van de luchtkwaliteit binnen korte tijd uitstekende resultaten

heeft opgeleverd.

Alle wethouders staan op het standpunt dat voor de provincie snelheid van handelen het uitgangspunt moet

zijn. Het tempo van afhandelen mag niet afhangen van de omvang van een woningbouwproject. Immers, de

bouw van bv. 500 woningen in Veenendaal heeft voor die gemeente en de regio evenveel impact als die van

een groot woningbouwproject in de stad Utrecht.

2. Stagnatie woningbouw in het BRU-gebied

De BRU-vertegenwoordigers:

l onderkennen verschillen in het tempo van uitvoering van projecten in de verschillende BRU-gemeenten.

Dat hangt ook samen met de omvang van het gemeentelijk apparaat.

l Kleinere gemeenten worden nog al eens geconfronteerd met capaciteitsproblemen.

l Ook zitten gemeenten financieel vaak in een lastige positie.

l Het beeld van het Aanjaagteam, dat gemeenten met minder dan 35.000 inwoners gebrek aan kwaliteit en

kwaliteit zouden hebben, wordt herkend. Zeker wanneer de lat hoger wordt gelegd, lopen gemeenten meer

risico's en daardoor stellen ze zich nogal eens terughoudend op.

l In het kader van het versnellen van de woningbouw, wil het BRU deze problematiek gaan oppakken bv. in

de vorm van het ondersteunen van uitvoeringsprocessen in gemeenten.

l De gemeente Utrecht biedt de gemeente Bunnik ondersteuning bij complexe bouwplanprocedures. Een en

ander is contractueel vastgelegd.

3. Ontwikkeling kennisbank provincie Utrecht/afstemming met BRU?

De BRU-vertegenwoordigers geven aan dat:

l het BRU een eigen monitoring voor woningbouw heeft ontwikkeld. Daarover wordt ook gerapporteerd

aan de provincie Utrecht.

l onderkend moet worden dat een goede woningbouwproductie in de stad Utrecht betekent dat dan al

meer dan 30% van de planning in het BRU-gebied is gerealiseerd.

l vooral buiten de stad Utrecht, het BRU de woningbouwproductie wil gaan aanjagen.

l het BRU geen grote kennisbank gaat ontwikkelen, omdat de provincie dat al voornemens is.
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l de provincie Utrecht geen onnodige belemmeringen moet opwerpen of dubbel werk gaat doen. BRU en

provincie zouden gebruik kunnen maken van elkaars know how.

l er reeds een datum is gereserveerd voor overleg tussen BRU en het Aanjaagteam van de provincie Utrecht.

4. Structureel achterblijvende woningbouwproductie, ondanks monitoring ook in het BRU-gebied

Wethouder Utrecht:

l bemerkt, aan het einde van de zes jaar durende collegeperiode, dat projecten nu pas na vele jaren voorbe-

reiding worden opgeleverd. De doorlooptijd van complexe binnenstedelijke projecten is zeer lang.

l Het vinden van parkeerplaatsen voor auto's wordt steeds problematischer in de binnenstedelijke bouw-

projecten. Het gebrek aan parkeerplaatsen is een reden dat plannen soms niet uitvoerbaar zijn, ook omdat

ondergronds parkeren zeer kostbaar is.

l Onder invloed van insprekers, gaan partijen alle kosten zeer nauwkeurig doorrekenen. Dit kost erg veel

tijd. Pas wanneer er een contract ligt, kunnen de vergunningen worden aangevraagd.

Zij heeft ervaren dat de uitvoering van een binnenstedelijk project 12 jaar aan voorbereiding heeft

geduurd.

l Zij verwacht dat het op termijn uitermate moeilijk zo niet onmogelijk wordt om binnenstedelijke projec-

ten van de grond te krijgen: de makkelijke locaties in de stad Utrecht zijn ontwikkeld en nu is men toe

aan de moeilijke binnenstedelijke locaties.

l De grondeigenaren en de ontwikkelaars gaan voor de maximale opbrengst. Zij overvragen altijd, met als

resultaat dat het plan in omvang wordt teruggebracht, bv. minder bouwlagen. Uiteindelijk worden er

daardoor veel minder woningen opgeleverd dan men aanvankelijk van plan was.

Wethouder Houten:

l staat op het standpunt dat er meer woningbouwlocaties in productie moeten worden genomen, wil men

in Nederland meer woningen kunnen opleveren.

Daarbij signaleert hij wel dat, wanneer er meer ruimte is voor uitleglocaties, de druk op de binnenstede-

lijke woningproductie afneemt en er binnenstedelijk meer tijd voor procedures wordt ingeruimd. Hij

noemt dit een “duivels dilemma”.

l Schaarste op de woningmarkt creëert prijsstijgingen. Hij vindt dat dit element in de discussie over de

woningbouw sterk onderbelicht wordt. De provincie Utrecht wordt door de hoge woningprijzen zo lang-

zamerhand “een paradijs voor welgestelden”.

l Zolang mensen met behulp van subsidies een huurwoning voor een zeer redelijke prijs kunnen bewonen,

zullen zij niet overwegen om te verhuizen naar een veel kleiner appartement tegen een zeer hoge koopprijs.

l Spreker is van oordeel dat alle elementen rond het wonen integraal moeten worden bezien. Daaraan ont-

breekt het nogal eens. Wanneer partijen zich bv. sterk maken voor natuurbehoud en ontwikkeling, dan

realiseren ze zich vaak niet welke consequenties dat heeft. Tegelijkertijd wordt het dan wenselijk geacht dat

er meer sociale huurwoningen worden gebouwd. Een dergelijke insteek is niet reëel.

Wethouder Nieuwegein:

signaleert dat geen enkele projectontwikkelaar bereid is een binnenstedelijk woningbouwprogramma te ont-

wikkelen wanneer op voorhand wordt uitgegaan van een doorlooptijd van 12 jaar. Ook om die reden wor-

den er optimistische planningen aangehouden.

Overigens is er z.i. in de planningen geen sprake van woninguitval maar van uitstel in de woningrealisatie.

Wethouder Utrecht:

l heeft alle woningbouwplannen in de stad Utrecht laten analyseren. Zij is “zich rot geschrokken” van de

overkill aan appartementen die op de markt worden gebracht. Dit is geen goede ontwikkeling.

l Melding maakt zij van de Merwede Kanaalzone, waar de bouw van 3000 woningen gepland staat. In dit

gebied zijn nu bedrijven gevestigd, w.o. de stadsverwarming en Defensie. De ontwikkeling van dit gebied is
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zeer kostbaar en zij gaat ervan uit dat de helft van de geplande woningen in 2015 nog niet ontwikkeld zal

zijn. Overigens heeft de gemeente Utrecht voor dit gebied wel een aparte ontwikkelingsstrategie opgesteld.

l Ontwikkelaars vinden het eigenlijk niet interessant om goedkope woningen in Leidsche Rijn te realiseren

l De gemeente Utrecht heeft onvoldoende middelen om twee bedrijven bij Parkhaven uit te plaatsen.

Echter, zolang dat niet gebeurt, blokkeert dit de bouw van 200 woningen in dat gebied. Bouwfonds is niet

bereid om aan de uitplaatsingkosten bij te dragen.

l Het wordt volgens haar noodzakelijk dat ook de ontwikkelaars financieel bijdragen aan het vrijkomen van

grond voor bouwlocaties. Echter, dat betekent dan wel dat er dure woningen moeten worden gebouwd

om de hoge aanloopkosten te compenseren.

l Een gemeente kan eigenlijk alleen maar beschikken over één instrument, nl. het vestigen van de Wet

Voorkeursrecht Gemeenten. Echter, het inzetten van een dergelijk instrument levert veel verzet op.

5. Prestaties van wooncorporaties

Wethouder Utrecht:

l Inmiddels hebben de corporaties in de stad een actieve rol voor wat betreft sloop, nieuwbouw en renova-

tie van woningen. Er is een zgn. “Bende van Zes” gevormd, bestaande uit drie gemeentelijke projectleiders

en drie projectleiders van corporaties. Een en ander functioneert goed.

l Zorgelijk is het wel dat de kleinere stadscorporaties in al het geweld op de woningbouwmarkt het kind

van de rekening dreigen te worden. Overigens ligt dit ook aan de attitude van een corporatie. Zo is Bo-ex

klein, maar wel heel actief. De woningcorporaties moeten bijdragen aan een korting op de woontoeslag,

echter, ten onrechte wordt in die berekening het vermogen en de investeringslast buiten beschouwing

gelaten. De kleinere stadscorporaties worden daarvan de dupe.

l Positief is het dat de gezamenlijke Utrechtse corporaties zijn overeengekomen dat zij zich tot 2010 ook

gaan inzetten voor realisering van sociale woningen, voor dak- en thuislozen én in hun organisaties de

nodige stageplaatsen beschikbaar stellen.

De BRU-vertegenwoordigers merken op dat facilitering door middel van een financiële bijdrage van de pro-

vincie Utrecht het tempo in de ontwikkeling van binnenstedelijke locaties beslist bevordert.

Wethouder Veenendaal:

merkt op dat 2 van de 3 corporaties, die in Veenendaal actief zijn, met een inhaalslag bezig zijn; beide corpo-

raties leggen zich vooral toe op beheer. De grootste corporatie beschikt over meer vermogen en capaciteit en

legt zich ook toe op ontwikkeling.

Wethouder Houten:

deelt mede dat de drie wooncorporaties in Houten heel actief zijn en het nodige investeren.

Wethouder Nieuwegein:

laat weten dat er nieuwe prestatieafspraken met de corporaties moeten worden gemaakt, met name over star-

terwoningen en seniorenwoningen. Nieuwegein heeft veel behoefte aan nieuwe woningbouwlocaties, echter,

deze zijn niet voorhanden.

Wethouder Veenendaal:

vindt de intentie van het streekplan, om woningbouw vanuit Veenendaal af te leiden naar Ede, zeer proble-

matisch.

Wethouder Utrecht:

benadrukt dat uitleglocaties noodzakelijk zijn voor de woningbouw. Wanneer men zich uitsluitend op de

binnenstedelijke locaties gaat concentreren, dan zullen de tekorten alleen nog maar meer oplopen.



BIJLAGE 6 95

De BRU-vertegenwoordigers:

menen dat de provincie Utrecht moet inzetten op passende woonmilieus voor de beroepsbevolking die ze 

wil aantrekken, temeer daar de provincie een rol wil spelen in Randstadverband met vele hoogwaardige

voorzieningen.

6. Bevorderen doorlooptijd bouwprocessen

Gemeente Utrecht:

l heeft te lijden onder het fenomeen inspraak. Individuen kunnen teveel en te vaak over dezelfde plannen

inspreken. De gemeente Utrecht tracht de proceduregang voor bouwplannen en inspraakmomenten wat

in te perken: immers, niemand is ermee gebaat wanneer één individu tot zeven keer toe over hetzelfde

plan (in dit geval plan Haarzuilens) kan inspreken.

l De ontwikkeling van de groengebieden voor de landinrichting is zeer langdurig als gevolg van de vele

inspraakmomenten. Zij memoreert in dit verband dat de provincie in 1998 het Raamplan Utrecht West

heeft gepresenteerd, echter, dit landinrichtingsplan is nog steeds niet door GS vastgesteld.

Zij vraagt of provincie en gemeenten gezamenlijk iets kunnen ondernemen om de vele inspreekmomen-

ten over een plan te verminderen.

Wethouder Veenendaal:

merkt op dat in het verleden gewerkt is aan interactieve planvorming om zo het draagvlak te vergroten. Het

gevolg daarvan was dat het bouwplan zo transparant was geworden, dat strategische grondaankopen niet

meer tot de mogelijkheden behoorden. Een interactieve gemeentelijke benadering is dan ook geen goede

oplossing.

Gemeente Nieuwegein:

heeft ervaren dat er aan het begin van een proces wel afspraken met omwonenden kunnen worden gemaakt

maar dat, na een lange doorlooptijd, bij de uitvoering van het plan uiteindelijk blijkt dat wel 40% van de

bewoners daar niet van op de hoogte is omdat zij daar nieuw zijn komen wonen.

Door de lange doorlooptijd van projecten komt het ook voor dat de regelgeving tussentijds wijzigt en dat de

woonwensen anders worden.

Gemeente Utrecht:

memoreert dat het “Ledig Erf” het grootste meest vertraagde bouwproject in de stad Utrecht is. Aan de hand

van dossiers, bleek dat er in het verleden met bewoners afspraken waren gemaakt, maar dat niemand zich die

kon herinneren, als gevolg van wisseling van bewoners.

Interactieve planvorming is inderdaad geen optie. Wel is het belangrijk dat er in een heel vroeg stadium met

bewoners globale randvoorwaarden worden afgesproken over bv.

l de hoogte van de bebouwing

l het parkeren

l water

l type woningen

l en dat er een klankbordgroep van bewoners wordt gevormd.

Een eerste startnotitie, met daarin de uitgangspunten voor het bestemmingsplan, wordt voorgelegd aan de

Wijkraad. Dat betekent dat het voorontwerp niet meer ter visie behoeft te worden gelegd.

Wethouder Nieuwegein:

zet uiteen dat in Nieuwegein met planbegeleidingscommissies wordt gewerkt, bestaande uit bewoners,

gebruikers, winkels, scholen en andere maatschappelijke groepen. Dergelijke commissies, die hun achterban

vertegenwoordigen, worden gedurende de gehele doorlooptijd van een project bij de planvorming betrokken.

Gebleken is dat dit het draagvlak vergroot en het aantal bezwaren vermindert.
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Wethouder Houten:

licht toe dat de informatie, die de gemeente over bestemmingsplannen aan de provincie verstrekt, soms het

tegengestelde effect heeft. Wanneer bv. het eerste deel van het bestemmingsplan concreet is uitgewerkt, maar

het tweede deel nog niet, dan verzoekt de provincie vaak om extra onderbouwing van het tweede deel, ter-

wijl dat op dat moment niet noodzakelijk is. Immers, het gaat hier om de formele toetsing van het bestem-

mingsplan. Regelmatig komt het voor dat de handelswijze van de provincie in die zin vertragend werkt.

7. Relatie gemeenten/woningbouwcorporaties

De COB noemt het opmerkelijk dat de gemeenten zich positief uitlaten over de corporaties terwijl de corpo-

raties in een eerder gesprek met de COB hebben aangegeven de samenwerking met de gemeenten regelmatig

als problematisch te ervaren, o.a. gelet op lange procedures en de vele verschillende loketten in de gemeente-

lijke organisatie.

De wethouders laten het volgende weten:

l De problemen van corporaties met gemeenten zullen hetzelfde zijn als de problemen van gemeenten met

de provincie.

l Veel problemen met corporaties komen voort uit het gebrek aan beschikbare bouwlocaties.

l Daarnaast hebben corporaties vaak een eigen grondpositie in tegenstelling tot gemeenten.

Waar een gemeente grond in eigendom heeft, wordt goed samengewerkt met corporaties en kan er kwa-

liteit worden geboden, ook wanneer het om sociale huurwoningen gaat.

l De wethouder van de stad Utrecht heeft 1 x per maand overleg met de corporaties en op dat moment

worden vele problemen besproken, echter, de samenwerking loopt naar wens. Partijen hebben goede

prestatieafspraken gemaakt.

l Ten onrechte claimen corporaties soms bij een gemeenten een bevoorrechte positie.

8. Langste doorlooptijd in provincie Utrecht van projecten, ná vergunningverlening

De wethouders kunnen hiervoor geen verklaring geven.

Mogelijk dat zich problemen in die zin voordeden in een tijd van schaarste aan bouwvakkers.

9. Aanbevelingen voor de provincie Utrecht

Wethouder Utrecht:

l Regio's, provincie en stad moeten een goede match vinden tussen de stedelijke en binnenstedelijke ont-

wikkelingen. De strijd die er tot nog toe tussen partijen gevoerd is, noemt zij volstrekt vruchteloos.

l Zij vraagt of de provincie een financiële bijdrage beschikbaar kan stellen voor het ontwikkelen van

binnenstedelijke locaties.

Wethouder Houten verzoekt:

l de provincie meer woningbouwlocaties vrij te spelen.

l de provincie om medefinanciering in het stedelijk gebied.

l de provincie mee te denken bij de planontwikkeling en een faciliterende rol op zich te nemen.

Als voorbeeld wordt genoemd de uitplaatsing van bedrijven en het zoeken naar alternatieve locaties.

De ervaring is dat de provincie Utrecht bij afwijzing van alternatieve locaties, nimmer een oplossings-

richting aanbiedt. Dit werkt zeer vertragend.

Wethouder Veenendaal:

memoreert dat het Stimuleringsfonds ook voor binnenstedelijke projecten kan worden ingezet. Tijdens een

werkbezoek van gedeputeerde Ekkers bleek dat laatstgenoemde een heel ander beeld had van de stadsver-

nieuwing; hij constateerde dat er in Veenendaal geen dichtgespijkerde panden zijn. De gedeputeerde had

kennelijk een heel ander beeld van stedelijke vernieuwing dan zich in de realiteit voordeed.
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Wethouder Nieuwegein:

l vraagt om afstemming van aanjaagfuncties.

l stelt voor om gezamenlijk met één stem richting rijk te spreken, om financiële middelen voor sociale

woningbouw te verkrijgen.

l pleit voor het versnellen van de landinrichting, juist om kwaliteit voor de woonmilieus te bevorderen.

l vindt dat de stad en de regiogemeenten als één geheel moeten worden beschouwd, temeer daar het geheel

al als een netwerk functioneert.

BRU-vertegenwoordigers laten het volgende weten:

l Het planningsoptimisme vervangen door planningsrealisme.

l In het BRU-gebied zijn meer uitbreidingslocaties noodzakelijk.

l Bestuurlijk gezag is nodig, teneinde goede afwegingen te kunnen maken.

l Er moet niet alleen oog zijn voor grote bouwlocaties, maar ook voor het organische groeimodel.

In die zin verzoekt het BRU de provincie minder strikt om te gaan met de contouren.

l Het zou een goede zaak zijn wanneer er op korte termijn overeenstemming over het RSP zou kunnen

worden bereikt

Wethouder Houten:

memoreert dat het BRU geen zelfstandige bestuurslaag is. Rond de zomer zal het BRU de gemeenteraden

raadplegen over locatiekeuzevoorstellen, dit voor de democratische legitimatie van het BRU.

Verslag van het overleg tussen de Commissie Onderzoek Bouwstagnatie en vertegenwoordigers van de gemeente

Woerden d.d. 20 februari 2006 in het gemeentehuis van Woerden

Aanwezig:
l Commissie Onderzoek Bouwstagnatie (COB):

Drs.W.J. Bos (PvdA, voorzitter), ir. D. van den Burg (VVD), mw. L.C. Dekkers-Raadsen (CDA), J.F.M.

Kloppenborg (GroenLinks), C.J. van Kranenburg (ChristenUnie), vertegenwoordigers van Atrive,

dr. R. Poort (adjunctgriffier), H. Schoen (adjunctgriffier), mw. G. van Weerd (verslag);

l Gemeente Woerden:

Wethouder Groeneweg, mw. Van Kuijk (Bouwzaken), dhr. Zwaneveld (Ruimtelijke Ontwikkeling).

Op verzoek van de COB, lichten de gemeentevertegenwoordigers de bouw- en woningsituatie in de gemeen-

ten Woerden uitvoerig toe. Het volgende komt naar voren:

l Twee keer per jaar wordt er voor Woerden een geactualiseerde Locatieatlas opgesteld. Een exemplaar daar-

van wordt aan de COB overhandigd. Het is in Woerden al vijf jaar gebruikelijk om een dergelijke

Locatieatlas op te stellen en deze regelmatig te actualiseren. Daarmee kan de voortgang/stagnatie in de

woningbouw in beeld worden gebracht.
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l Steeds opnieuw moet worden geconstateerd dat de woningbouwplannen te ambitieus zijn en dat de

resultaten achterblijven. Tegenstelling is er tussen wat men wil en wat men kan bouwen.

Oorzaken van de vertraging zijn:

- Corporaties kopen locaties aan, maar lopen met hun ambities vervolgens tegen RO-beperkingen op. Ook

kan ingezet beleid van de gemeente zelf, bv. op het gebied van Woonkeur certificering, vertragend werken.

- Complexe regelgeving en procedures/stapeling van regelgeving

- Vrijstellingsprocedures

- De ruimtelijke onderbouwing dijt steeds meer uit

- De verplichte onderzoeken zijn zeer tijdrovend

- De discussie over de luchtkwaliteit

- Archeologie

- De veiligheid langs de spoorlijn

- De wel zeer ruime mogelijkheden van omwonenden om bezwaar aan te tekenen

- Het individuele belang versus het algemene belang in relatie tot woningbouw

- Flora en fauna, milieuvoorschriften

- Watertoets

De gemeente Woerden hanteert terzake een checklist die iedere maand wordt geactualiseerd, ook in het licht

van recente jurisprudentie.

In dit kader wordt door de COB opgemerkt dat er door de dienst Ruimte en Groen van de provincie Utrecht

een Kennisbank voor ruimtelijke onderbouwing van plannen wordt ontwikkeld. Het is de bedoeling dat

gemeenten daar in de toekomst een beroep op kunnen doen.

l Er is behoefte aan woningen, de marktpartijen zijn bereid locaties te ontwikkelen, daarvoor zijn ook

mogelijkheden aanwezig én de rijksoverheid wil de woningbouwproductie verhogen. Echter, de productie

van woningen kan pas gaan stijgen, naar het oordeel van de gemeentevertegenwoordigers, wanneer er een

sterke vereenvoudiging in de regelgeving wordt doorgevoerd én de beroepsmogelijkheden van belang-

hebbenden worden beperkt. Het komt nu voor dat één individu tot vijf keer toe bezwaar kan maken

tegen hetzelfde plan. Woerden heeft in de binnenstad een aanzienlijke woningbouwopgave. Echter, de

binnenstedelijke ontwikkelingen stagneren in hoge mate door de bezwaren van omwonenden. De “onein-

dige inspraakmogelijkheden” van het individu in het kader van de WRO moeten dan ook drastisch wor-

den beperkt. Nu hebben individuele burgers teveel mogelijkheden om planontwikkelingen te blokkeren.

Geconstateerd wordt dat hier toch vooral een taak ligt voor de rijksoverheid. De lokale overheden kunnen

de bestaande wet- en regelgeving niet veranderen.

l Tevens voorziet Woerden problemen met de nieuwe Grond Exploitatie Wet. De overheid moet met

marktpartijen over de ontwikkeling van woningbouwlocaties tot overeenstemming komen, echter, wan-

neer een gemeente de grond niet in eigendom heeft, dan kan een oplossing erg veel geld gaan kosten.

l Wanneer de gemeente eigenaar is van de grond, hetgeen in Snel en Polanen het geval is, kan er hoge kwaliteit

in de woningbouw worden gerealiseerd. Al met al is de grondpositie van de gemeenten voor de ontwikke-

ling van woningbouwlocaties van essentieel belang.

l De gemeente Woerden is wel betrokken bij een werkgroep van de provincie Utrecht inzake de regelgeving

voor bestemmingsplannen.

l De voorzitter verzoekt de gemeente Woerden een overzicht ten behoeve van de COB op te stellen met

daarin voorstellen voor vereenvoudiging van procedures, teneinde de stagnatie in de planontwikkeling

woningbouw op te kunnen heffen (bv. de algemene checklist van de gemeente Woerden voorzien van 

specifieke aandachtspunten).
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De gemeentevertegenwoordigers zeggen dit toe.

De gemeente Woerden kan desgevraagd niet verklaren waarom de provincie Utrecht, na afgifte van de

vergunningen, de langste doorlooptijd binnen Nederland heeft voor het realiseren van woningen.

Voorts laat de gemeente Woerden het volgende weten:

l De makelaars geven aan dat er in Woerden gedifferentieerd én gefaseerd moet worden gebouwd, gelet op

de behoefte van de markt.

l Woerden heeft een zeer goed woon- en vestigingsklimaat, ook in de nieuwbouwlocatie Snel en Polanen.

De woningen, die in Snel en Polanen worden aangeboden, worden zeer snel verkocht. De maximale

grondprijs voor de meest gunstig gelegen kavels daar is ¤ 600,- m2. Gemiddeld is de grondprijs ca. ¤ 450,-

tot ¤ 500,-

l De discussie over de fijnstof-problematiek, de luchtkwaliteit en de externe veiligheid kan voor de

woningbouw in Woerden grote gevolgen hebben, met name voor de woningbouwlocatie nabij de spoor-

lijn. De uitkomsten van die discussie kunnen, bv. met het oog op het transport van gevaarlijke stoffen,

betekenen dat daar honderden woningen minder kunnen worden gebouwd.

l De gemeente zou het op prijs stellen wanneer de provincie ondersteuning gaat bieden op het terrein van

de milieuwetgeving. Binnenkort zal het college van GS daarover een brief van de gemeente Woerden ont-

vangen. Woningbouwlocaties in Woerden worden door een spoorlijn doorsneden en in het gebied doen

zich bovengemeentelijke belangen voor, ook met het oog op Gouda.

l In de gemeente is veel weerstand ontstaan over de plannen van de NV Utrecht ten aanzien van woning-

bouwlocaties. De wijze van communiceren over deze kwestie heeft ertoe geleid dat partijen de hakken in

het zand hebben gezet. Kennelijk wordt onvoldoende onderkend dat álle partijen op het gebied van

woningbouw een gemeenschappelijk belang hebben en dat voor nieuwe locaties voldoende draagvlak

moet worden gecreëerd.

Vervolgens worden de woningbouwlocaties in de gemeente Woerden puntsgewijs toegelicht:

l Snel en Polanen

Het eerste deel van deze locatie kon zonder vertraging worden ontwikkeld, nl. 2200 woningen in 8 jaar.

l In Waterrijk worden 1200 woningen ontwikkeld. De gemeente is eigenaar van de grond. Er hebben zich

enkele beperkte vertragingen voorgedaan als gevolg van het particulier opdrachtgeverschap.

l Het project Drijvend Wonen (drijvende woningen in een waterplas) is in ontwikkeling.

l In Kamerik NO is een woningbouwlocatie voor sociale koop- en huurwoningen én voor seniorenwoningen

in ontwikkeling.

De prijs van een sociale koopwoning komt daar uit op ¤ 181.000,-. Deze woningen worden door de

gemeente met een speciaal beding (MGE-constructie) verkocht. Overigens is de gemeente zeer positief

over de gesloten contour aldaar. De ontwikkeling van het plan wordt zeer vertraagd door bezwaren van

omwonenden, die o.a. planschade claimen.

l De kern Zegveld heeft in het streekplan geen uitgebreidingslocatie gekregen en daarom worden de inbrei-

dingsmogelijkheden onderzocht. In Zegveld kunnen uitsluitend vrije sectorwoningen (maar geen sociale

woningen) worden gerealiseerd.

De gemeente Woerden pleit voor een streekplanwijziging met het oog op de kern Zegveld, aangezien star-

ters in die kern geen enkele kans hebben op woonruimte.

Op vragen van de COB, antwoordt de gemeente Woerden dat uitgangspunt van het beleid voor de twee

kleine kernen Kamerik en Zegveld is: het uitsluitend stabiliseren van het inwoneraantal. Om dat te kun-

nen bereiken, moeten er per jaar 10 woningen per kleine kern worden bijgebouwd.

Met nadruk wordt gesteld dat de kleine kernen zeer ingenomen zijn met de voorrangsregeling kernen-

binding, omdat dit zeer bevorderend werkt op de sociale cohesie in de dorpen. De gemeente Woerden zal

er dan ook voor pleiten om die regeling te continueren. Wel moet worden onderkend dat de grotere ker-
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nen de voorrangsregeling kernenbinding als oneerlijk ervaren en zich daar tegen verzetten. Het pleidooi

van Woerden richting provincie is om voornoemde regeling, ondanks de druk van de vrije vestiging, in

stand te houden.

De COB laat weten dat PS nog voor de zomer van GS een evaluatienotitie zullen ontvangen over de voor-

rangsregeling kernenbinding.

l In Harmelen zijn 100 koopwoningen opgeleverd en de verkoop daarvan was binnen 3 maanden afgewikkeld.

De bouw is volgens planning verlopen.

l Aan de noordkant van Harmelen bevindt zich nog een inbreidingslocatie voor 100 woningen. Omdat de

grond in handen is van vele verschillende eigenaren, is de locatie nog niet ontwikkeld.

l Voor het Defensie Eiland wordt een visie ontwikkeld. Woerden heeft dit terrein van Defensie aangekocht

en daar kunnen 250 woningen worden gebouwd.

l Door de stagnerende marktontwikkelingen is het bedrijventerrein Snellerpoort niet echt van de grond

gekomen. Woerden heeft besloten een deel van dit terrein te gaan herbestemmen voor de bouw van 600

woningen.

l Marktpartijen hebben ingeschreven voor de ontwikkeling van het voormalige Campina terrein.

Uiteindelijk heeft een projectontwikkelaar dit terrein (met woonbestemming) aangekocht. In die locatie

worden zorg- en seniorenwoningen ontwikkeld.

De COB vraagt waarom de gemeente het Campina terrein niet zelf heeft gekocht, eventueel via vestiging

van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten.

De gemeentevertegenwoordigers geven aan dat Campina veel haast had om het terrein te verkopen en niet

bereid was tot een 1 : 1 verkoop aan de gemeente. Campina wilde persé een inschrijving voor bieders

organiseren. Spreker weet niet of de Wet Voorkeursrecht Gemeenten daar gevestigd had kunnen worden.

l Ook het voormalige Den Oudsten complex kwam op de markt. De gemeente wilde dat terrein bestemmen

voor een bedrijvenlocatie, echter, het gevraagde bedrag was zo hoog dat de gemeente dat niet kon betalen.

Inmiddels heeft de gemeente een nieuwe nota Grondbeleid opgesteld. Woerden wil een actief grondbe-

leid tot stand brengen teneinde de gemeente meer ruimte te bieden voor het verwerven van gronden en

daarmee een goede positie voor het ontwikkelen van woningen te bewerkstelligen.

l In het agrarische gebied rond Woerden zijn er inmiddels vele “kapers op de kust”.

l Bij de Spoorzone kunnen op den duur wellicht woningen worden ontwikkeld, o.a. in Honthorst.

De COB vraagt hoe knelpunten in het ontwikkelen van binnenstedelijke locaties kunnen worden opgelost.

De gemeente Woerden brengt het volgende naar voren:

l Het Defensieterrein is een binnenstedelijke locatie. De gemeente heeft dit terrein, mede dankzij een aan-

vullend bedrag van de provincie Utrecht, kunnen verwerven voor de bouw van 250 woningen.

l De ontwikkeling van het Kerkpleingebied, midden in de binnenstad, heeft 8 tot 9 jaar geduurd. De eigen-

domverwerving en de planontwikkeling nam veel tijd in beslag (parkeerproblematiek, aanleg van een twee

laagsparkeergarage, archeologie, monumenten, horeca, ontwikkeling van winkelgebied).

Het overleg met partijen, w.o. bewoners, is zeer intensief geweest.

Om het proces vlot te trekken, is er stapsgewijs van grof naar fijn gewerkt. Eerst werd er een beeld- en

kwaliteitsplan ontwikkeld, gevolgd door een bestemmingsplan. De gemeente is op een zeer breed vlak in

gesprek gegaan met alle betrokken maatschappelijke organisaties en bewoners. Daarmee wordt er in feite

al een basisbeleid neergelegd en wordt een groot deel van eventuele bezwaarschriften ondervangen. De

enkele bezwaren die vervolgens toch werden ingediend, werden niet gehonoreerd, gelet op het brede

maatschappelijke draagvlak en de basisdocumenten die reeds waren opgesteld. Dergelijke documenten

zijn belangrijk om het vervolg van het proces te kunnen waarborgen.

Uiteindelijk heeft de laatste eigendomverwerving de meeste tijd gekost. Overigens erkennen de gemeente-

vertegenwoordigers dat bij voorbaat al vaststaat dat optimistische planningen niet haalbaar zijn; het is

immers een gegeven dat vele procedures niet door de gemeente kunnen worden beïnvloed. Veel procedures

komen voort uit het individuele belang dat vaak botst met het algemene belang.
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Het overleg tussen de COB en de gemeente Woerden wordt afgesloten met een rondrit per bus door o.a.:

l Snel en Polanen

l Snellerpoort

l Waterrijk

l Kamerik

l Binnenstad Woerden 

l Defensie Eiland.

Verslag van het overleg tussen de Commissie Onderzoek Bouwstagnatie en vertegenwoordigers van de gemeente

Houten d.d. 24 februari 2006 in het gemeentehuis te Houten

Aanwezig:
l Commissie Onderzoek Bouwstagnatie (COB):

drs. W.J. Bos (PvdA, voorzitter), dr. R. Bisschop (SGP), mw. L.C. Dekkers-Raadsen (CDA), dhr. M.

Eskinasi (Atrive), dr. R. Poort (adjunct-griffier), H. Schoen (adjunct-griffier), mw. W. Voorneman-Rikkers

(verslag)

l verslaggever van Cobouw

l Gemeente Houten:

dhr. Lubberdink (wethouder RO), dhr. De Jong (wethouder Volkshuisvesting), mw. Raijmakers

(Projectontwikkeling), dhr. Strooper (Volkshuisvesting), dhr. Van der Zwaan (Ruimtelijke Ordening),

dhr. Eleveld (Woningbouwcorporatie), dhr. Van Ginkel (Woningbouwcorporatie)

Op verzoek van de COB lichten de gemeentevertegenwoordigers de bouw- en woningsituatie in de gemeente

Houten uitvoerig toe.

Houten is van oudsher een kleine agrarische gemeente en is midden jaren zestig aangewezen als groeikern.

Dat heeft eind jaren 70 geleid tot de bouw van 8000 woningen (Houten Noord).

Inmiddels heeft Houten een tweede groeitaak (VINEX taakstelling). Houten Zuid is op dezelfde wijze opge-

zet als Houten Noord. De gemeente heeft in 1994 het aantal te bouwen woningen vastgesteld op maximaal

6000. Inmiddels is dat aantal bijgesteld tot 7500 woningen, waarmee Houten meer heeft gedaan dan in het

kader van de VINEX taakstelling was afgesproken. De wijken hebben allemaal een eigen architectuur. Er is

sprake van een hoge kwaliteit, goede differentiatie. Wat het laatste betreft is in eerste instantie gebouwd in de

verhouding 70 - 30% in '99-'00 is overgeschakeld naar een verhouding van 20 - 80%. Inmiddels wordt weer

gestreefd naar de 30 - 70% verhouding. Houten heeft veel gedaan aan het milieu in de wijken in de zin van

o.a. zonnecollectoren, warmtekrachtkoppeling.

Op het moment dat Houten I werd gebouwd is een deel van de bedrijven verplaatst naar Houten Zuid. De

voorzieningen in Houten zijn mee gegroeid. Er is sprake van een evenwichtig aanbod van winkels, scholen,

kinderdagverblijven, jongerencentrum en groenvoorzieningen, die zowel per fiets als per auto goed bereik-

baar zijn. Met de bedrijventerreinen is de gemeente nog volop bezig. Vanwege grondposities is het centrum

van Houten Zuid (het Castellum) nog steeds niet gereed.

Wat qua woningbouw in 1994 is afgesproken, wordt gehaald. De belangstelling voor woningen in Houten is

goed. De doorstroming is goed en Houten heeft ook niet veel te maken gehad met slechte verkoop. Er is wei-

nig sprake geweest van herontwikkeling, omdat ingespeeld is op de markt. De gemeente is trots op het

Houtense concept. Ook voor het centrum is een strakke regie afgesproken. Er is aan actieve grondpolitiek

gedaan.

In 1995 heeft Houten een Structuurvisie gemaakt. Ruim een jaar daarna is een integraal programma van

eisen opgesteld, waarin o.a. goede afspraken staan met een visie voor de komende 10 jaar. Dat is volgens de

gemeente één van de belangrijkste succesfactoren.



Met betrekking tot de problemen wordt naar voren gebracht, dat Houten aan de A 27 ligt. Op het moment

dat Houten de tweede groeitaak kreeg, is aangegeven dat één aansluiting op het rijkswegennet onvoldoende

was. Toen is toegezegd dat een tweede aansluiting zou worden gerealiseerd. De 2e aansluiting op het rijks-

wegennet is er nog steeds niet, hetgeen één van de grootste ergernissen is van de gemeente en bewoners. Het

heeft tot 2003 geduurd voordat Houten hierover overeenstemming bereikte met Rijkswaterstaat, Provincie en

BRU. Met name de provincie en de gemeente Bunnik lagen dwars. In 2003 zijn in financiële zin goede

afspraken gemaakt. Tot verbazing van Houten heeft de provincie enkele maanden geleden weer een blokkade

opgeworpen (de NV Utrecht).

Punten woningbouwstagnatie:

l grondinstrumentarium. Er is sprake van een stuk grond met moeilijke grondeigenaren, hetgeen tot grote

vertraging leidt. Het is wel zo dat hierdoor andere zaken naar voren zijn gehaald, waardoor de productie

redelijk is gehaald. Grondonteigening is lastig.

l Luchtkwaliteit. Tot op heden heeft het Besluit Luchtkwaliteit niet tot stagnatie geleid maar door het ont-

breken van een 2e aansluiting op het rijkswegennet is de enige koppeling met de rijksweg zwaar belast en

zijn de luchtkwaliteitsnormen kritisch. Houten maakt zich daarover zorgen. Indien dit niet spoedig wordt

opgelost, wordt een fors probleem voorzien.

Rol provincie:

l archeologie. Houten heeft 10 jaar geleden meegewerkt aan een project, waaruit een synergierapportage is

gekomen. Houten heeft veel archeologische rijksmonumenten. Hierover zijn goede afspraken gemaakt en

Houten heeft hiervoor fors geld gereserveerd in de begroting. Een aantal verantwoordelijkheden van het

ROB zijn inmiddels overgegaan naar de provincie. Tot verbazing moest Houten hierdoor aanvullende

afspraken maken met de provincie. Deze hebben extra geld en onderzoek gekost. In algemene zin wordt

opgemerkt, dat de provincies verschillend omgaan met het Verdrag van Malta. De provincie Utrecht zit

daar erg strak bovenop. Inmiddels zijn met de provincie goede afspraken gemaakt, maar dit heeft veel

geld, energie en vertraging gekost.

l Van oorsprong is Houten een agrarisch gebied met veel bedrijvigheid. Door het realiseren van woning-

bouw moeten veel bedrijven worden uitgeplaatst. Houten heeft voor alternatieve locaties hulp gezocht bij

de provincie. Dat traject verloopt moeizaam. Op dat punt wil Houten graag wat meer medewerking van

de provincie. Ter illustratie wordt gewezen op het zoeken naar een alternatieve locatie voor een landbouw

mechanisatie bedrijf, waarvoor het verplaatsen naar een bedrijventerrein geen oplossing is gelet op de

klanten van het bedrijf.

l Houten wil maatwerk leveren aan de kleine kernen (Schalkwijk, 't Goy, Tull en 't Waal). Een probleem

vormt de rode contour, die heel strak om de kleine kernen zit hetgeen ten koste gaat van de leefbaarheid.

Ter illustratie wordt gewezen op het realiseren van een dorpshuis in Schalkwijk. Net buiten de rode con-

tour is ruimte aanwezig. De gemeente loopt daarop vast bij de provincie. Gepleit wordt voor het wat rui-

mer hanteren van de in het streekplan vastgelegde rode contouren.

Op de vraag of het opnemen van wijzigingsbevoegdheden in het streeksplan geen soulaas biedt, wordt

geantwoord dat dit lange procedures zijn. In het geval van Schalkwijk zal dit pad echter wel worden

bewandeld, omdat het de enige mogelijkheid is. Ook een art. 19 procedure is lang en moeizaam uit te leg-

gen richting burgers. De gemeente is van mening dat de provincie gelet op de VINEX taakstelling van

Houten iets meer zou kunnen meedenken dan het strikt vasthouden aan de regels.

De voorzitter informeert welke factoren een bepalende rol hebben gespeeld om de enorme opgave tot een

succes te maken.
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De gemeente Houten brengt het volgende naar voren:

l Er is een gezamenlijke visie over Houten Zuid tot stand gekomen, hetgeen is neergelegd in het structuur-

model; één concept, dat door iedereen werd gedragen.

l Het gemeentebestuur heeft zich niet in detail bemoeid met de uitwerking van de plannen. Dat is neerge-

legd bij deskundigen, die een breed bestuurlijk vertrouwen genoten. De plannen zijn steeds uitgewerkt

door dezelfde personen. Zij kregen input vanuit betrokken beleidsdisciplines in de vorm van facetplan-

nen, die vertaald werden in integrale plannen.

l De korte lijnen met het bestuur.

Het concept van Houten kan in principe overal worden uitgevoerd. Het verbaast Houten dat het steden-

bouwkundig- of verkeerskundig concept tot op heden niet is gekopieerd. Kattenbroek in Amersfoort is niet

vergelijkbaar; dit betreft een architectonisch concept. Daarbij komt, dat op het moment dat Kattenbroek

werd ontwikkeld niet bekend was wat ze aan de andere kant van de A1 zouden gaan doen.

De politieke discussie over het Houtense concept heeft ca. 4 jaar geduurd.

Op de vraag of het provinciaal bestuur een succesfactor is geweest, wordt geantwoord dat er juist in de ont-

wikkelingsfase andere bestuurders aan tafel zaten. Houten was echter goed gedocumenteerd met het struc-

tuurmodel en de integrale programma van eisen documenten. Met het laatste blijft men in principe wel

inspelen op de marktmomenten, maar het structuurmodel is gehandhaafd.

De COB informeert naar de doorlooptijd van de deelplannen.

De gemeente Houten licht toe, dat het contract in 1994 is getekend, het structuurmodel in november 1995

en de 1e paal van de 1e wijk is in 1996 geslagen. De 1e wijk is niet ontwikkeld op basis van een integraal pro-

gramma van eisen document, maar conform groeiwijk I. Gemiddeld is sprake van een doorlooptijd van ca. 4

jaar. Een en ander gebeurt projectmatig in fasen (initiatief 1/4 -1/2 jaar, definitie 1/2 - 1 jaar, ontwerp 1 jaar,

voorbereiding en uitvoering 11/2 - 2 jaar).

Naarmate de realisatie vordert, ontstaat meer betrokkenheid en komt de inspraak meer onder druk te staan,

hetgeen meer vertraging oplevert in de procedure omdat burgers soms doorgaan tot de Raad van State.

Cobouw informeert of het succes niet te maken heeft met het feit dat alles heeft meegezeten, zoals o.a. de

lage grondprijs.

De gemeente Houten geeft aan dat de grondprijs de hoogste was in de regio. De financiën is één van de

tegenvallers geworden. In de begroting is veel geld opgenomen voor archeologie en uitkoop van burgers. Het

laatste is tegengevallen. Het is niet makkelijk gegaan.

Cobouw informeert hoe wordt omgegaan met burgers, die bezwaren hebben ingediend en doorgaan naar de

Raad van State.

De gemeente Houten pleegt veel inspanningen op het gebied van inspraak en communicatie. De

kaarten/tekeningen zijn heel gedetailleerd. Lastig is dat de gemeente pas weet wie er komt wonen op het

moment dat de bewoners het huis betrekken.

In algemene zin wordt getracht op voorhand zo correct mogelijk informatie te verstrekken. Ter illustratie

wordt gewezen op het Castellum. In de afgelopen 10 jaar is consequent naar buiten gebracht, dat het hoog

wordt en met een hoge dichtheid. De exacte hoogte was niet bekend. Nu de plannen zijn uitgewerkt, menen

omwonenden verkeerd te zijn geïnformeerd.

Cobouw informeert of Houten verlies heeft geleden op het VINEX-project.

De gemeente Houten geeft aan blij te zijn als de gemeente op 0 eindigt. Er wordt wat verdiend op kantoren

en woningen, maar op de scholen wordt sinds de invoering van de nieuwe Londonorm verlies geleden. Op

de aansluiting op de rijkswegennetten moet nu fors worden bijbetaald. Ook in het kader van de spoorlijn

zullen financiële middelen moeten worden bijgelegd voor de aanleg van geluidsschermen. Voorts is destijds
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besloten het hoofdwinkelcentrum in het huidige centrum te handhaven. De herstructurering van het nieuwe

centrum wordt ook uit de grondexploitatie van Houten Zuid betaald.

De voorzitter memoreert, dat Houten onderdeel is van de Stadsregio Utrecht. Er liggen afspraken over het

realiseren van differentiatie. In het kader van de schuifruimte liggen de meeste herstructureringsgebieden in

de Stad Utrecht, Vianen en Zeist. In BRU-verband is de afspraak gemaakt, dat iedere gemeente 30% sociale

huurwoningen realiseert. Houten ligt daar 2% onder. Geïnformeerd wordt hoe Houten de BRU-norm denkt

te halen.

De gemeente Houten geeft aan, dat in RSP I een bepaald percentage sociale huurwoningen is afgesproken. In

het Houtense programma van eisen is dit percentage van 30% naar 20% gegaan, hetgeen door de regio is

geaccordeerd. In het kader van de VINEX taakstelling mocht niet meer dan 30% sociale huur worden

gebouwd. In die context is uit programmatische overwegingen naar die 20% te gaan. Inmiddels is de ontkop-

peling tussen de sociale huurwoning- en de koopwoningmarkt tot stand gekomen. Houten stuurt de

woningmarkt niet aan. Een en ander heeft te maken met schaarste. Twee jaar geleden heeft Houten de nieu-

we Nota Wonen vastgesteld, waarin het percentage weer op 30% is gebracht. In Houten Noord zat de

gemeente boven de 30% sociale huurwoningen. Waar mogelijk wordt alles in het werk gesteld te groeien

naar de 30%.

Door de woningbouwcorporaties wordt opgemerkt, dat in het laatste deel van 500 - 700 woningen 30%

sociaal zit. In het centrum hebben de woningbouwcorporaties hun nek uitgestoken in het kader van de sociale

woningbouw. Er worden 165 appartementen gebouwd waarvan 130 sociaal. In het oude stationsgebouw zijn

ca. 30 sociale woningen gepland. Geprobeerd zal worden starters woningen en sociale huurwoningen te ont-

wikkelen in inbreidingsprojecten. Het gebeurt niet massaal om de differentiatie erin te houden.

De voorzitter informeert of Houten nog denkt aan de leegstand in kantoren. Volgens het rapport van

Zadelhoff is sprake van een leegstand van 15%.

De gemeente Houten geeft aan dat in het rapport van Zadelhoff uitgegaan wordt van verkeerde gegevens. In

Houten is geen structurele leegstand van kantoren. Er zijn in Houten 2 gedateerde kantoren (De Unie en het

oude RABO kantoor). Met de woningbouwcorporaties is een studie gedaan naar de mogelijkheid om deze

gebouwen om te zetten naar woningen. Dat blijft financieel moeilijk. In algemene zin kijkt de gemeente

Houten kritisch naar plannen voor kantoren. Hofstad IV en het Castellum zijn hiervan een voorbeeld. Het

beleid van de gemeente is erop gericht de werkgelegenheid op niveau van de beroepsbevolking te houden.

Houten streeft naar het gelijk opgaan van bevolkingsgroei en groei van arbeidsplaatsen..

De COB informeert of de gemeente over instrumentarium beschikt om sociale koopwoningen te begeleiden.

De gemeente Houten licht toe, dat in Houten Zuid sociale koopwoningen zijn. Daarbij is de door VROM

vastgestelde maximale koopgrens gehanteerd (¤ 183.000). Houten hanteert voor de grondprijs een anti specula-

tiebeding van 5 jaar. Een systeem van koopgarantie kent Houten niet. Met de beperkte resterende opgave is

dat instrumentarium in het Houtense concept nauwelijks inzetbaar. Houten heeft liever een forse sociale

huurwoningenvoorraad, die in handen is van de corporaties en daarmee beïnvloedbaar.

De voorzitter informeert naar het beleid van Houten in relatie tot het rapport Knellende Ruimte Imet daar-

in de ambities t/m 2015), dat door de woningbouwcorporaties is uitgebracht.

De gemeente Houten geeft aan in het kader van de nota Wonen ook een prognose te hebben gemaakt.

De raad heeft aangegeven, dat om Houten geen hek staat. De gemeente Houten heeft in de afgelopen jaren

steeds voor de regio gebouwd en is van mening dat het nu maar weer eens ergens anders moet gebeuren. De

gemeente wil de aandacht verleggen naar het sociale segment en wil zich de komende 20 jaar met name rich-

ten op het vormen van een samenleving.
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De voorzitter informeert of op grond van de ontwikkeling van de huishoudens voor 2015 locaties nodig zijn

om de voortgaande gezinsverdunning te accommoderen.

De gemeente Houten is van mening dat partijen het eerst eens moeten worden over de locaties tot 2015.

Vervolgens wordt het mogelijk geacht het proces van locaties na 2015 naar voren te trekken om redenen van

planuitval. Een en ander zal echter wel in volgorde moeten gebeuren. Utrecht heeft een eigen regio. Leidsche

Rijn is een uitleglocatie binnen Utrecht waar men goed bezig is met aanjaagteams. Binnenstedelijk is voor-

spelbaar dat sprake zal zijn van veel planuitval. De gemeente Houten is van mening dat meer energie kan

worden gestoken in het daadwerkelijk realiseren van uitleglocaties als Leidsche Rijn. Rijnenburg is een mooi

voorbeeld. Als overeenstemming is bereikt over de bouw, moet de overheid daarmee gezamenlijk aan het

werk gaan.

De COB informeert of er sociaal gezien (qua bewoners) sprake is van een groot verschil tussen Houten I en II.

De gemeente Houten zet hoog in op kwaliteit. Sociale huurwoningen doen niet meer onder aan koopwonin-

gen. Qua stedenbouwkundige opzet is er tussen Noord en Zuid weinig verschil. Wel is sprake van verschil-

lend economisch tij; de economische bloei vanaf midden jaren '90 heeft effect gehad op de kwaliteit van de

gerealiseerde woningen.

De COB informeert welke boodschap de gemeente wil meegeven aan de provincie.

De gemeente Houten geeft het volgende mee:

l minder regels. Er loopt veel vast op regels. De gemeente komt soms niet tot het integrale deel omdat het

blijft hangen in een bepaald departement bijv. archeologie.

l meer meedenken bij de plantontwikkeling en een faciliterende rol op zich nemen. Als voorbeeld wordt

genoemd de uitplaatsing van bedrijven en het zoeken naar alternatieve locaties. De ervaring is dat de pro-

vincie Utrecht bij afwijzing van alternatieve locaties nimmer een oplossingsrichting aanbiedt;

l een accountmanager met bevoegdheden.

l de realisatie van de aansluiting op het rijkswegennet;

l meewerken aan het verbeteren van het imago over VINEX-locaties;

l luchtkwaliteit. De gemeente constateert een verschil in beleid tussen provincies. Zuid-Holland anticipeert

i.t.t. Utrecht al op de toekomstige regels. In IPO-verband is op dit punt wellicht winst te boeken;

l investeren in de infrastructuur. Rijk, provincie en gemeente zouden aan de voorkant van het proces hierover

integrale afspraken moeten maken;

l termijn van afwijkingsprocedures verkorten;

l meer ruimte in de kleine kernen boven de regeling kernenbinding;

l meer investeren in de buitengebieden waarbij er niet zo strak wordt vastgehouden aan de krappe rode

contouren in het streekplan. Dit staat echter los van de bouwstagnatie.
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Verslag van het overleg tussen de Commissie Onderzoek Bouwstagnatie en vertegenwoordigers van Leidsche Rijn

d.d. 24 februari 2006 in het Informatiecentrum Leidsche Rijn te Utrecht

Aanwezig:
l Commissie Onderzoek Bouwstagnatie (COB):

drs. W.J. Bos (PvdA, voorzitter), dr. R. Bisschop (SGP), mw. drs. A.J. Dekker (D66), mw. L.C. Dekkers-

Raadsen (CDA), C.J. van Kranenburg (CU), dhr. M. Eskinasi (Atrive), dr. R. Poort (adjunct-griffier),

H. Schoen (adjunct-griffier), mw. W. Voorneman-Rikkers (verslag)

l Leidsche Rijn:

dhr. Van der Poel (directeur Projectbureau Leidsche Rijn), dhr. Lieshout (Hoofd afd. Wonen gemeente

Utrecht), dhr. Slappendel (Bouwfonds; Vastgoed Leidsche Rijn), dhr. Loorbach (AM B.V.), dhr. Rasink

(BPF Bouwinvest B.V.), dhr. Geuskens (directeur Projectbureau Vleuterweide)

Wethouder Lenting (Utrecht) geeft aan dat 5 jaar geleden in de pers zeer negatief werd geschreven over

Leidsche Rijn. Leidsche Rijn heeft de slechte periode inmiddels achter zich gelaten. Het plan is geherpro-

grammeerd, hetgeen ca. 1,5 jaar in beslag heeft genomen. De onderlinge verhoudingen tussen gemeente en

marktpartijen zijn sterk verbeterd. Met trots stelt hij vast, dat de bouwopgave tot op heden wordt gehaald.

De COB zal eerst per bus worden rondgeleid over Leidsche Rijn, waarna het overleg in het Informatie-

centrum zal worden voortgezet. Spreker zal niet deelnemen aan de excursie en het overleg.

De voorzitter geeft, na de excursie teruggekomen in het Informatiecentrum Leidsche Rijn, een korte toe-

lichting op de aanleiding van het instellen van de ad hoc Commissie Onderzoek Bouwstagnatie uit

Provinciale Staten en het doel van dit gesprek. Onderwerpen die de COB aan de orde wil stellen zijn:

l de succes- en faalfactoren van Leidsche Rijn;

l wat kan de provincie doen om de bouwstagnatie op te lossen.

Spreker resumeert, dat de vertraging van Leidsche Rijn 2 hoofdoorzaken kent:

1. partijen konden met elkaar niet tot afspraken komen;

2. het inzakken van de markt waardoor het plan geherprogrammeerd moest worden.

De heer Van der Poel bevestigt het vorenstaande. Naderhand kwam hier de teruglopende economie nog bij.

Tevens speelt een rol, dat de RO in Nederland erg ingewikkeld in elkaar zit. Het bestemmingsplan Leidsche

Rijn dreigde finaal onderuit gegaan. De Raad van State heeft het bestemmingsplan 'gered' door zich slechts te

beperken tot 2 bezwaren. In een eerder stadium had een concrete beleidsbeslissing moeten worden genomen.

Niemand wist echter hoe de rechter de concrete beleidsbeslissing uit zou leggen. Uiteindelijk heeft de Raad

van State een definitie gegeven en is het bestemmingsplan Leidsche Rijn op dat punt gerepareerd. Een andere

risicofactor was dat Utrecht voor Leidsche Rijn had gekozen voor een globaal plan, waarbinnen alle bestem-

mingen konden worden uitgewisseld. Ook op dat punt is het plan gerepareerd. De tijd van de vertraging is

wel benut om tot nieuwe afspraken te komen.

De voorzitter informeert of nog andere zaken een rol hebben gespeeld in het kader van de vertraging.

De volgende factoren worden genoemd:

l de vertraging van de infrastructuur ten opzichte van de prognoses, hetgeen de afzet van woningen heeft

beïnvloed;

l de ontsluiting via de A2;

l het slechte imago van Leidsche Rijn, hetgeen ook heeft geleid tot vertraging in de afzet.

Desgevraagd door de voorzitter wordt geantwoord, dat op dit moment alleen het Besluit luchtkwaliteit nog

als mogelijke vertragingsfactor wordt gezien. De andere kaders zijn nu wel op orde. Met een productie van

2000 - 2500 woningen kan men qua afzet redelijk uit de voeten. Qua prijs is nu sprake van een wat meer

gemiddeld programma, waardoor de verkoop makkelijker loopt.
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De COB informeert naar welke categorie woningen de meeste vraag is.

De heer Van der Poel geeft aan dat dit de midden categorie betreft ( ¤ 200.000 - 300.00). Er is echter abso-

luut ook vraag naar goedkopere woningen. Er is sprake van 40% goedkope woningen, 20% sociale huur, een

marge van 20 - 30% tussen sociale koop- en huurwoningen, 10% sociale koopwoningen (200 p/j).

Laatstgenoemde woningen kunnen terug worden verkocht aan de corporaties. De prijs blijft gematigd, zodat

de woningen voor dezelfde doelgroep beschikbaar blijven. Het fiscale regiem maakt het overigens wel lastig,

omdat een en ander moet worden onderbouwd aan de marktwaarde prijs.

De heer Lieshout geeft aan dat het gat tussen huur- en koopwoningen een groot probleem is. De gemeente

zet meer druk op de goedkope sector. Zeker in de stad is het belangrijk, dat segment te bedienen. Bij nieuw-

bouw zou dat kunnen worden gedaan bij woningen van ¤ 150.000 e n daarnaast in tussenvormen met een

koopgarant.

De voorzitter memoreert dat Utrecht een grote aantrekkingskracht heeft op jongeren in verband me de

Universiteit; 30% blijft na hun studie hangen. In Leidsche Rijn is 60.000 m2 kantoor. Dat trekt hoogwaardige

werkgelegenheid aan waar de kapitaalkrachtige vraag op af komt. Indien deze lijn wordt voorgezet, worden

de lagere inkomens weg geconcurreerd uit de staat. De vraag is hoe daarop in Leidsche Rijn wordt ingegrepen.

De heer Van der Poel geeft aan dat 30% in de sociale sfeer wordt gebouwd. Daarmee wordt dat probleem

beantwoord.

De heer Lieshout merkt op, dat de conclusie van de voorzitter niet juist is. Met name in de stad, zoals wijken

als Kanaleneiland, blijven de zwakkeren achter.

De heer Slappendel bevestigt het vorenstaande. He is juist van belang te trachten kapitaalkrachtigen in de

stad te houden. Er zal derhalve voor alle categorieën moeten worden gebouwd zowel goedkoop als duur.

De heer Loorbach geeft aan dat de huren in de bestaande wijken laag zijn m.n. in Kanaleneiland en

Overvecht. De kwaliteit van de woningen is echter anders dan in Leidsche Rijn. De oplossing van het probleem

is niet alleen goedkope woningen te bouwen.

De heer Lieshout merkt op dat van de 120.000 woningen, 60.000 goedkope corporatiewoningen zijn.

Daarmee worden automatisch lage inkomens aangetrokken. Wat men wil in de stad is meer draagkracht.

In Leidsche Rijn is sprake van een goede mix. Dat betekent wel dat in de stad nog meer in dure segmenten

moet worden verdeeld. Ook binnen de stad moet een goede mix komen.

De voorzitter informeert of de afspraken met de regio functioneren.

De heer Lieshout is persoonlijk van mening dat er meer zou moeten gebeuren. De vraag is of die slag in de

komende jaren kan worden gemaakt. In IJsselstein, Maarssen en Nieuwegein zijn nu relatief veel sociale

woningen, maar in andere gemeenten minder. Indien meer spreiding wordt voorgestaan, zal er druk moeten

komen om daar meer goedkopere woningen te krijgen. Er zou een bestuursorgaan moeten zijn die daar meer

sturing aan geeft en kijkt naar de bouwprogramma's nieuwbouw, het huurbeleid en met de corporaties

goede afspraken maak over de huurstelling.

De voorzitter informeert op welke wijze het regiem tot stand kan worden gebracht om de druk om te zetten

in afspraken.

De heer Van der Poel is van mening dat dit in het BRU zou moeten worden afgesproken. Er zouden sancties

aan verbonden moeten worden. He is nu te vrijblijvend. En groot deel van de goedkope woningen in

Leidsche Rijn is voor de regio. Dat betekent dat die gemeenten te weinig doen aan goedkope woningen.

De heer Loorbach geeft aan dat ook de overheid meer zal moeten faciliteren. Het begint bij het Rijk. Voor de

provincie begint dat bij het opstellen van het streekplan en het vaststellen van de contouren. AM leeft van de

productie. AM moet een hoeveelheid voorraad hebben om de productie te kunnen halen. Dit betreft een

harde voorraad om 10 jaar door te kunnen. In het streekplan is voor nog geen 5 jaar ruimte.
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De voorzitter geeft aan dat in het streekplan voor 73.000 woningen aan ruimte is gefaciliteerd.

De heer Lieshout is van mening, dat in deze provincie achter de feiten aangelopen wordt. Uitgerekend wordt

hoeveel woningen nodig zijn; dat past precies en vervolgens wordt getracht daarvoor locaties te benoemen.

Er wordt nooit rekening gehouden met vertraging en uitval.

De heer Slappendel merkt op, dat ervoor moet worden gezorgd dat er meer locaties zijn dan nodig. In

Leidsche Rijn is het streven 2000 woningen per jaar te realiseren. Om 2000 woningen te kunnen halen, zijn

thans 3500 woningen in voorbereiding.

De voorzitter resumeert dat gepleit wordt voor overplanning.

De COB memoreert uit andere gesprekken te hebben vernomen dat als vertragende factor ook wordt

genoemd: de wijze van samenwerking en tussen overheden en de onderlinge verhoudingen.

De heer Van der Poel geeft aan dat met de marktpartijen goede nieuwe afspraken zijn gemaakt. Leidsche

Rijn is een enorm risicovolle productie. Een marge om zaken op te lossen is er niet. In dat opzicht werkt een

externe, die als een soort mediator optreedt, goed.

De heer Loorbach geeft aan dat vanaf het moment dat de afspraken waren gemaakt volop op tempo is

gewerkt. Indien een vertraging wordt opgelopen in procedurele zin, zijn de plannen niet meer marktcon-

form.

De COB informeert naar de ervaring met de succesvolle samenwerking.

De heer Van der Poel licht toe, dat aan alle constructies een samenwerkingsovereenkomst ten grondslag ligt.

De heer Geuskens geeft aan dat alle partijen hetzelfde doel hebben. Essentieel is hoe een en ander wordt

georganiseerd via het gemeenschappelijke bedrijf. Het feit dat er een onafhankelijke 'gem' is, maakt mogelijk

dingen sneller te doen. Dat leidt tot een permanent vertrouwen.

De heer Slappendel onderschrijft dat het niet met de marktpartijen heeft te maken maar met het vertrouwen

in elkaar en het weten wat ieders doelstellingen zijn. Vertrouwen laat zich organiseren.

De heer Geuskens merkt op, dat het om het organiseren van een bepaalde samenwerking gaat. In die zin

benadrukt spreker dat de provincie nooit meer moet annexeren tijdens het proces. Dat heeft een verlammend

en beslist geen enthousiasmerend effect gehad. Het heeft een jaar gekost net op een moment dat de markt

goed was.

De heer Van der Poel merkt op dat de marktpartijen in Leidsche Rijn ook een ander soort opgave hebben.

De heer Slappendel geeft aan dat een begin van een samenwerking altijd gaat om het peilen van machtsver-

houdingen. Het kost altijd een paar maanden voordat het vertrouwen is gesetteld. Vertrouwen is van wezenlijk

belang. Onderkend moet worden dat partijen tegengestelde belangen hebben.

De heer Lieshout merkt op dat hetzelfde zich voordoet bij herstructurering. Het gaat om de 'klik' tussen

mensen. Het zijn hele basale dingen, die niet kunnen worden geregeld maar wel vaak dominant zijn in zo'n

proces.

De heer Van der Poel is van mening, dat de provincie wel een grotere rol zou kunnen spelen als het gaat om

de infrastructuur. Die loopt altijd achter. De faciliterende rol is van cruciaal belang voor het proces.

De voorzitter verzoekt in te gaan op het feit dat de provincie Utrecht de lange doorlooptijd van projecten

heeft ná vergunningverlening.

De heer Slappendel heeft hiervoor geen verklaring en merkt op, dat na afgifte van de vergunning binnen 2

maanden wordt gestart met de bouw en een woning binnen 11 maanden wordt opgeleverd. Dit geldt overi-

gens als sprake is van een onherroepelijke bouwvergunning.

De heer Van der Poel voegt hieraan toe, dat een onherroepelijke bouwvergunning nauwelijks voorkomt.

Tegenwoordig wordt gebouwd als sprake is van een bruikbare bouwvergunning.

De heer Lieshout licht toe , dat aan het CBS moest worden aangegeven hoeveel woningen in Utrecht waren

gebouwd. Gebleken is dat het CBS de ontwikkeling in Leidsche Rijn niet heeft verwerkt. Als binnenstedelijk
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een bouwvergunning wordt afgegeven, wordt pas een start gemaakt met de sloop als de bouw zeker is.

Binnenstedelijk is derhalve langer nodig dan in Leidsche Rijn. De feitelijke opgave aan het CBS wordt pas

gedaan als Leidsche Rijn helemaal is opgeleverd. Een en ander ligt derhalve aan de grootschaligheid van het

project.

De heer Van der Poel licht tot slot desgevraagd toe, dat vanaf het moment van de start van de planning tot

de realisatie een termijn gemoeid is van 5 jaar.

Aanbevelingen voor de provincie Utrecht:

l Besluit Luchtkwaliteit. Het Besluit Luchtkwaliteit is niet conform de Europese regelgeving. De koppeling is

de grootste belemmering. Het is van cruciaal belang dat daartegen een beroepsprocedure kan worden

ingesteld. Die kans moet de provincie bieden.

l Aandacht voor de infrastructuur.

l Locaties aanwijzen.

l Prognoses maken. In de planning wordt geen rekening gehouden met de tijd die procedures kosten.

Planning en vraag zijn nu altijd gelijk aan elkaar.

l Herstructurering is alleen vervanging en lost het woningtekort niet op. Gepleit wordt voor meer mogelijk-

heden voor binnenstedelijke verdichting en voor de lange termijn voor het plannen van meer locaties om

uit te kunnen wijken.

l Door betrokkenheid te tonen en eventueel financiële middelen beschikbaar te stellen kan de provincie

partijen stimuleren op het gebied van binnenstedelijke projecten.

Verslag van het overleg tussen de Commissie Onderzoek Bouwstagnatie en Consumentenorganisatie/huurderor-

ganisatie d.d. 23 februari 2006 in het provinciehuis van Utrecht

Aanwezig:
l Commissie Onderzoek Bouwstagnatie (COB):

drs. W.J. Bos (PvdA, voorzitter), mw. L.C. Dekkers-Raadsen (CDA), J.F.M. Kloppenborg (GL),

dhr. M. Eskinasi (Atrive), dr. R. Poort (adjunct-griffier), mw. W. Voorneman-Rikkers (verslag)

l Panel Consumentenorganisatie/huurderorganisatie

dhr. Van Genugten (Woonbond Amsterdam)

De voorzitter geeft een korte toelichting op de aanleiding van het instellen van de ad hoc Commissie

Onderzoek Bouwstagnatie uit Provinciale Staten en het doel van dit gesprek. Onderwerpen die de COB aan

de orde wil stellen zijn:

l wachttijden voor aspirant huurders;

l doorstroming;

l effectiviteit van het instrument woonruimteverdeling in de markt van schaarste;

l punten van de zijde van de Woonbond.

De heer Van Genugten merkt op, alvorens op voornoemde concrete thema's in te gaan, dat de Woonbond

thans middenin het grote huurdebat zit. Er ligt een relatie tussen het huurbeleid van Minister Dekker en het

beleid om de woningbouwproductie te versnellen. Het gaat niet alleen in de provincie Utrecht slecht met de

woningbouwlocaties. Het is een landelijk probleem. Uit de CBS cijfers van het afgelopen jaar kan worden

geconcludeerd dat vanaf 1990 de totale productie in Nederland gestaag daalt met in 2003 een historisch

dieptepunt; in   2004 gaat het weer een klein stapje omhoog Er kan niet worden ontkomen aan de conclusie,

dat kennelijk een aantal grote stelselwijzigingen in het vorige decennium ertoe hebben geleid dat er minder

wordt gebouwd.
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De voorzitter informeert of dat een vermoeden betreft of één van de belangrijkste oorzaken is.

De heer Van Genugten geeft aan dat, kijkende naar de verdeling koop - en huurwoningen, m.n. de productie

van huurwoningen ernstig is gekelderd. Die worden door de woningbouw corporaties gebouwd.

Geconstateerd moet worden, dat het sinds het afschaffen van de centrale overheidsregie met de productie

niet goed gaat. Z.i. heeft dit niet te maken met gewenning. Op het historisch dieptepunt is het aantal gesloopte

woningen groter geweest dan het aantal nieuwe woningen dat door de corporaties is gebouwd. In april 2003

is het rapport Woningmarktontwikkeling en Huurbeleid van VROM verschenen. Geconcludeerd is dat er

niet alleen te weinig is gebouwd maar ook verkeerd. Er is niet gebouwd op basis van de bestaande behoefte

maar alleen voor de doorstroming. De behoefte manifesteert zich in de huursfeer in de sector goedkoop en

betaalbaar (tot aan de ziekenfondsgrens).

De voorzitter resumeert, dat:

l de corporaties het midden jaren 90 laten afweten;

l in 1998-1999 een druk op de koopwoningmarkt ontstaat. De overstap naar koopwoning stagneert. De ont-

wikkelaars blijven dardoor met koopwoningen zitten wardoor een complete stagnatie ontstaat. Na ca. 2 jaar

komen ontwikkelaars op grote bouwlocaties met plannen die op de markt aansluiten en gaat het beter.

De heer Van Genugten bevestigt dat voornoemd beeld redelijk klopt. Alle grote bouwlocaties waren nog

gepland op basis van redelijk optimistische veronderstellingen over de koopmarkt. Het adagium van maxi-

maal 30% sociaal gold toen ook nog. Bij de grote locaties werd onder de 30% gescoord.

Indien nu voor de markt wordt gebouwd, moet men sterk op het middensegment gaan zitten. Er is duidelijk

een plafond aan wat de markt kan absorberen. ¤ 450 - 500 is q ua huur het plafond. Bij koop is het plafond

met een modaal inkomen niet ver boven de ¤ 250.000 me t de thans extreem lage hypotheekrente.

De corporatie Woonbron in Rotterdam heeft het 'Te Woon'-concept bedacht, waarbij de woningen eigendom

neutraal worden aangeboden en de huurder/woningzoekende zelf kan kiezen of ze de woning huren of

kopen. De huurprijs is afhankelijk van het inkomen. Indien het inkomen van de aspiranthuurder boven de

oude ziekenfondsgrens van 33.000 euro ligt, wordt de woning aangeboden met een huur op 100% van het

wettelijk maximum. Is het inkomen lager, dan wordt een 'korting' toegepast. In het 'Te Woon'-concept is vol-

gens spreker niet geregeld, dat de huurprijs jaarlijks op basis van de belastingaangifte wordt aangepast.

In het kader van Te Woon zijn in de afgelopen 3 jaar 1500 woningen aangeboden, waarvan vorig jaar 8 zijn

verkocht (= 4 à 5%). Daaruit kan de conclusie worden getrokken dat mensen, indien zij kunnen kiezen,

huren.

Projectontwikkelaars geven aan dat zij de 2 onder 1 kapwoningen op dit moment niet kunnen wegzetten op

grond waarvan zij besluiten kwalitatief mindere woningen neer te zetten. In de visie van spreker is dat niet

de oplossing. De projectontwikkelaars gaan voor rendement op de korte termijn (hit and run). De corpora-

ties hebben een wat bredere horizon, omdat ze weten dat het rendement op termijn voldoende is als de kwa-

liteit goed is.

Spreker onderschrijft dat gelet op alle voorschriften bouwtechnisch geen slechte woningen worden neergezet,

maar wel in de zin van woonkwaliteit (geringe oppervlakte, hokkerige woning, zeer hoge dichtheden, niet

200 woningen per ha maar 350). Daarmee wordt geen toekomstwaarde gerealiseerd. Er moet conjunctuur

resistent worden gebouwd.

De voorzitter informeert of het beeld ook niet ontstaat omdat er een grote spanning op de woningbouw ligt,

omdat er te weinig is gebouwd.

Volgens de heer Van Genugten zijn de corporaties de enige partij die in staat en bereid zijn voldoende kwa-

liteit te realiseren in het huursegment. Projectontwikkelaars en beleggers willen alleen in het top huursegment

investeren (boven ¤ 600 - 700). Om het tekort enigszins te verlichten zijn tenminste 40 tot 50.000 huurwo-
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ningen per jaar nodig, aldus het rapport van VROM en moeten corporaties zich realiseren dat zij er niet

meteen aan verdienen. Er moet geld bij. Dat is die gewenning. Men schrikt terug voor onrendabele top. Het

geld is het probleem niet, maar de corporaties willen de onrendabele top veelal binnen het project verevenen.

Indien die investeringsstrategie wordt gehanteerd, komt men altijd uit op te weinig huurwoningen.

Spreker bevestigt dat door een verevening wel differentiatie wordt ingebracht, maar het feit blijft in zijn visie

dat te weinig huurwoningen worden gerealiseerd. Verder is het zo dat het een heel gesteggel is, hetgeen ver-

traging tot gevolg heeft. Een heel belangrijke oorzaak voor de vertraging ligt ook bij het touwtrekken over de

grondprijs.

Amsterdam hanteert een vaste lage grondprijs voor iedere sociale huurwoning die wordt gerealiseerd; in

andere gevallen wordt de marktconforme grondprijs gerekend. Desgevraagd antwoordt spreker, dat volgens

hem ca. 2/3 van de normale kavelprijs wordt gerekend. Hij kan dit desgewenst exact nagaan.

De voorzitter informeert of er nog andere knelpunten zijn als het gaat om de bouw van huurwoningen.

De heer Van Genugten antwoordt dat de stagnatie wel meevalt als het gaat om de doorstroming binnen de

huursector. Als je naar de mutatiegraden van corporaties kijkt, liggen die met 8 à 10 procent niet veel lager

dan voorheen. Anders ligt het met de doorstroming van huur naar koop. Er is sprake van 2 gescheiden markten

(koop en huur) en er wordt vooral gemuteerd binnen die markten. De doorstroming van huur naar koop is

vrijwel stilgevallen. Volgens Minister Dekker zijn de huren te laag, terwijl volgens de Woonbond de koopprijzen

te hoog zijn. De financieringsmogelijkheden van huishoudens bepalen de koopmarkt en de schaarste. Indien

gesteld wordt dat de huur te laag is, gaan veel corporaties op een substantieel hoger niveau verhuren. Dat

betekent dat huurders die willen verhuizen van tevoren weten dat ze niet meer kwaliteit, maar alleen een

hogere prijs kunnen realiseren. In Amsterdam zitten alle corporaties op de lijn: bij mutatie harmoniseren

naar 90 of 100% van de maximale huurprijs. Dat geldt bij een nieuwe verhuring. Mensen verhuizen

daardoor niet meer. Het huurprijsbeleid van de Amsterdamse corporaties is in de visie van spreker een

belangrijke oorzaak van de stagnatie op de Amsterdamse huurwoningmarkt.

Een andere oorzaak van de stagnatie is dat als het economisch slecht gaat ineens alle oude wijken op de

schop worden genomen. Ter illustratie wijst hij op Kanaleneiland. Daarmee worden tijdelijk forse aantallen

woningen uit de markt gehaald, hetgeen stagnaties veroorzaakt. Nagedacht moet worden over hoe in fasering

en volumes moet worden omgegaan met stedelijke vernieuwing en herstructurering. Het heeft enorme effec-

ten op de woningbouw in die omgeving. Haaglanden is een voorbeeld van een succesvol huisvestingsbeleid.

In die regio is de productie in de afgelopen jaren wél gehaald. Dat vereist wel goede regionale afspraken,

waaraan gemeenten en corporaties zich verbinden. Daarin zou de provincie een rol kunnen spelen.

Voorts spelen in het kader van de stagnatie procedures, ingewikkelde bouwvoorschriften, mee. Als iedereen

wil, is dat echter volgens spreker niet het probleem. Lange procedures kunnen uitstel maar geen afstel betekenen.

Scheef wonen is in de visie van spreker een mythe. In het rapport van VROM staat dat 85% van alle huurders

maximaal 1,5 keer modaal verdienen; 70% van alle huurders heeft een inkomen onder de oude ziekenfonds-

grens. Indien perse naar scheefhuurders gezocht moet worden, zitten die in de 15% boven 1,5 keer modaal.

De voorzitter informeert of dat de groep is die dan moet worden verleid tot de betaalbare koopwoning.

De heer Van Genugten geeft aan dat de Woonbond al 2 jaar vecht tegen het verhaal van scheefhuur. Er zijn

1,1 miljoen huurtoeslag ontvangers. Dat is de zogeheten primaire doelgroep van het beleid. De discussie

begon met de redenering dat iedereen, die niet tot die doelgroep behoorde en in een corporatiewoning

woonde, een scheefwoner was.

De voorzitter informeert of het over de 15% boven 1,5 modaal gaat indien men het heeft over doorstroom.

De heer Van Genugten merkt op dat dat aantal te klein is om het probleem op te lossen.

De COB informeert of, indien ouders altijd in een huurwoning hebben gewoond, kinderen dat ook automa-

tisch gaan doen.
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De heer Van Genugten denkt dat dit niet meer het geval is bij jonge mensen. Wat men ziet is dat jonge mensen

die zich een heel groot (koop)huis kunnen permitteren, dat vaak alleen maar kunnen doen dankzij eigen

geld/vermogen (geld van de ouders of erfenis).

Desgevraagd merkt hij op, dat kopen vaak een doel op zich lijkt. Uit het Rotterdamse "Te Woon"-concept

blijkt, dat mensen al blij zijn met een fatsoenlijke huurwoning. Constructies om een koophuis bereikbaar te

maken voor bescheiden inkomens zijn mogelijk, maar de vraag is of mensen het wel willen. Huren is in

bepaalde levensfasen ook heel makkelijk c.q. een beter alternatief dan kopen.

Het starterprobleem is een reëel probleem. Men is echter ingewikkeld bezig indien alleen wordt nagedacht

over trucs om met de huidige hypotheekrente aftrek mensen in een koopwoning te duwen. Spreker is voor-

stander van mooie betaalbare huurwoningen.

De voorzitter kan zich het verhaal van de koopwoningen wel voorstellen met het doel wijken meer te diffe-

rentiëren uit oogpunt van versterking van de leefbaarheid en de sociale ruggengraat van zo'n wijk.

De heer Van Genugten geeft aan dat daarin voor zijn gevoel een ondertoon zit van: mensen met een eigen

woning zorgen beter voor hun omgeving, dat is een beter soort mensen. Op zich is differentiatie goed. De

Woonbond is daarop niet tegen.

De COB informeert waar op dit moment de voorkeur naar uitgaat: appartementen, seniorenwoningen, een-

gezinswoningen.

De heer Van Genugten vindt deze vraag lastig te beantwoorden. Gezegd wordt dat de meeste mensen graag

een grondgebonden woning willen hebben. Z.i. hangt het sterk af van de levensfase en de leeftijd.

De voorzitter informeert wat de provincie vooral moet doen of vooral moet laten.

De heer Van Genugten geeft het volgende aan:

l de provincie moet druk op lokale marktpartijen zetten om regionaal te denken en op regionale schaal met

elkaar goede plannen te maken en commitments met elkaar aan te gaan over wat te realiseren. Men heeft

niks aan commerciële projectontwikkelaars die hit and run voorstaan;

l voor wat betreft de eigen verantwoordelijkheid van de provincie is en blijft een directer ruimtelijk beleid

belangrijk. Dat hoeven niet alleen grote uitleglocaties te zijn. De helft van de toekomstige plancapaciteit

ligt volgens preker binnenstedelijk. De provincie moet gemeenten derhalve stimuleren binnenstedelijke

ruimte op te zoeken;

l 14% van alle kantoorruimte in Nederland staat leeg. 10% daarvan staat structureel leeg en zal volgens een

uitspraak van een deskundige nooit meer worden verhuurd. Overwogen kan worden dat net zo rigoureus

te herontwikkelen als Leidsche Rijn.

Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van de voorzitter merkt de heer Van Genugten op dat

woonruimte verdelen, schaarste verdelen is. In het kader van de toewijzing van betaalbare huurwoningen

heeft de overheid de plicht criteria te hanteren die met rechtvaardigheid te maken hebben. De Woonbond

heeft in deze geen voorkeur voor een bepaald model. Randvoorwaarde moet wel zijn, dat een inkomensgrens

wordt gehanteerd. Een gebrek van het systeem is echter, dat het inkomen alleen op het moment van toewijzing

wordt getoetst. Dat miskent het feit dat ca. 1/3 van de huurwoningzoekenden een oudere is, die vaak een

negatief inkomensperspectief heeft.
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Verslag van het overleg tussen de Commissie Onderzoek Bouwstagnatie en Aanjagers d.d. 13 februari 2006 in het

provinciehuis van Utrecht

Aanwezig:

l Commissie Onderzoek Bouwstagnatie (COB):

drs. W.J. Bos (PvdA, voorzitter), D. van den Burg (VVD), mw.drs. A.J. Dekker (D66), mw. L.C. Dekkers-

Raadsen (CDA), J.F.M. Kloppenborg (GroenLinks), dhr. V.d. Kuij (Atrivé), dr. R. Poort (adjunctgriffier), mw.

W. Voorneman-Rikkers (verslag)

l Panel Aanjagers

dhr. Noorman (VROM), dhr. Bekkers (provincie Zuid-Holland), dhr. Henst en mw. De Wit (provincie

Gelderland), mw. Steegh (provincie Noord-Holland), dhr. Timmermans (provincie Noord-Brabant), mw.

Drevijn en dhr. Wiersum (provincie Utrecht)

1. Opening
De voorzitter opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen welkom. Hij geeft een korte toelichting op de

aanleiding van het instellen van de ad hoc Commissie Onderzoek Bouwstagnatie uit Provinciale Staten en

het doel van het panelgesprek met de Aanjagers. Mevrouw De Wit (provincie Gelderland) zal een presentatie

houden.

Alvorens haar hiertoe in de gelegenheid te stellen verzoekt spreker de aanwezigen kort de positie van het aan-

jaagteam aan te geven en het doel.

Doelen
Noord-Holland

Doel van de provincie is de woningbouwproductie te verhogen qua aantallen. Het aanjaagteam richt zich

vooral op versnellen van gemeentelijke woningbouwprojecten door het aanpakken van knelpunten via maat-

werkacties.

Een en ander is in 2004 voorbereid en in 2005 van start gegaan. Inmiddels heeft een evaluatie plaatsgevon-

den en op basis daarvan is besloten nog een jaar door te gaan. Desgevraagd deelt spreekster mede, het desbe-

treffende onderzoeksrapport na afloop van deze bijeenkomst te zullen overleggen.

Zuid-Holland

De provincie werkt niet met een aanjaagteam. In het kader van de VINEX-locaties is voor de stadsgewesten

waarvoor de provincie BLS-budgethouder was, een stuurgroep en een projectgroep per gewest ingesteld met

het doel de afspraken te halen. In twee specifieke gebieden zijn door de regio's ook nog een Taskforce inge-

steld. Qua woningbouw tracht de provincie zich op de grootste afspraken van 2005 - 2010 te richten. Eens in

de drie maanden vindt een interdienstelijk VINEX overleg plaats waarin de stand van zaken wordt besproken.

Noord-Brabant

In 2004 heeft de provincie het Actieprogramma ter vermindering van de stagnatie in de woningbouw opge-

steld. In eerste instantie is geen aanjaagteam ingesteld maar werd gewerkt op basis van een stagnatie indica-

tor, dat een bepaald beeld gaf. Eind vorig jaar hebben GS besloten een “aanjaagteam” in te stellen om

gemeenten die in de top 10 van de stagnatie indicator zaten aan te spreken. Daarvoor zijn 2 medewerkers

aangewezen. Als doel is gesteld dat de komende 10 jaar er 100.000 woningen moeten worden gebouwd.

VROM

De heer Noorman licht toe dat hij tot vorig jaar projectleider van de landelijke aanjaagteams was. Thans is

hij accountmanager woningen VROM voor de provincie Utrecht. Hij memoreert dat het rapport woning-

bouw Taskforce 2002 destijds voor VROM de start is geweest. Ten behoeve van Amersfoort en Leidsche Rijn

zijn in dat kader aanjaagteams ingesteld. Die werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.
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Gelderland

Mevrouw De Wit licht toe dat zij voor de provincie Gelderland een bedrijfsopdracht doet. Dit betreft een

analyse van de knelpunten in de woningbouw die zijn heeft geconstateerd. Het doel is in de periode 2003

t/m 2006 gemiddeld 10% meer woningbouwproductie te halen ten opzichte van 2002. Hiertoe is op ambte-

lijk niveau een aanjaagteam in het leven geroepen en op bestuurlijk niveau een Taskforce. De Taskforce

bestaat uit 3 externe adviseurs die met name een mediation rol vervullen. De Taskforce valt onder verant-

woordelijkheid van de Gedeputeerde.

2. Presentatie 
Mevrouw De Wit licht haar bedrijfsopdracht voor de provincie Gelderland kort toe aan de hand van een

presentatie.

3. De voorzitter vraagt inzoomend op de doelen wat qua aanjaagteam des provincie dan wel des
gemeente is. De COB denkt hierbij o.a. aan vertrouwen partijen herstellen, snellere besluitvorming
bewerkstelligen, voorkomen van planverlies en -vertraging, procedures stroomlijnen, proces facilite-
ren, aantallen halen.

VROM

Door het Rijk is hierover nagedacht. Het landelijk aanjaagteam neemt geen verantwoordelijkheid van andere

overheden over. Wel kan bekeken worden waar de problemen liggen. De meeste aanjaagteams werken pro-

vinciaal of lokaal. De rol van het aanjaagteam is belangrijk. Vanwege het feit dat het aanjaagteam er is, krij-

gen zaken meer urgentie. Vreemde ogen dwingen.

Op de vraag van de voorzitter hoe het aanjaagteam te werk gaat komt het volgende naar voren.

Zuid-Holland

Alle plannen zijn doorgenomen. Op basis van een vragenlijst zijn de knelpunten geïnventariseerd en zijn

conclusies getrokken. Bij een aantal plannen was de problematiek zo groot, dat deze naar achteren geschoven

zijn; andere zijn naar voren geschoven. Het doel van de inventarisatie was feitelijk 'dode paarden' te accepte-

ren en projecten waarin nog leven zat naar voren te halen. De grootste winst hiervan is geweest dat duidelijk

werd waar wel en niet achterheen gezeten moest worden. Het resultaat was  onvoldoende, in die zin dat het

woningtekort is gestegen. De netto productie is niet gehaald, maar de bruto productie VINEX wel. Met name

de locaties buitenstedelijk zijn niet gehaald. Binnenstedelijk is de taakstelling wel gehaald. Dit heeft ook te

maken met het feit, dat binnenstedelijk vaak iets 'spontaans' gebeurt (o.a. kantoor of school leeg), waardoor

andere, vertraagde, binnenstedelijke plannen konden worden gecompenseerd. Op grond van deze werkwijze

bestond jaarlijks een goed inzicht in de haalbaarheid van plannen en wat er spontaan bijkwam.

Noord-Holland

Om de knelpunten te inventariseren zijn alle gemeenten persoonlijk gebeld. Op basis van het resultaat is op

grond van draagvlak en kansrijkheid een aantal gemeenten uitgekozen waarmee van start is gegaan met

maatwerkacties.

Gelderland

Uit een door de verantwoordelijke gedeputeerde georganiseerde netwerkbijeenkomst met marktpartijen is

een aantal aanbiedingen voor projecten gekomen. Deze bijeenkomsten worden inmiddels halfjaarlijks geor-

ganiseerd. Per symposium komen versnellingsthema's aan de orde. Er is overwogen te acquireren. Daaraan

wordt niet toegekomen, omdat er nog veel projecten zijn. Er is sprake van planningslijsten waaruit veel gege-

vens worden gehaald. Een en ander wordt gecombineerd met de productiecijfers om tot een monitor te

komen op gemeentelijk projectniveau. Vanaf eind 2003 staan 140 projecten uit.

De succesfactor is dat de verantwoordelijk gedeputeerde met hart en ziel voor dit onderwerp gaat. Dat wordt

in iedere stap, die wordt gezet, gemerkt. Dat persoonlijke commitment is van belang.

Op de vraag wat het aanjaagteam te bieden heeft, wordt geantwoord dat de provinciale organisatie een rol
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kan spelen als het gaat om planologische procedures, ervoor kan worden gezorgd dat de deskundigheid

binnen alle diensten wordt ingezet door het vrijmaken van mensen. Dat heeft te maken met de bestuurlijke

commitment; door ruim gebruik te laten maken van de art. 19.2 procedure (versnelde planprocedure). De

vrijstellingslijst is steeds kleiner geworden. Dit leidt ertoe dat de procedures niet meer als grootste argument

voor de stagnatie kan worden aangedragen.

Mw. Steegh (Noord-Holland) bevestigt, dat het versnellen van de procedures door gemeenten en bouwers

wordt gewaardeerd. In Noord-Holland vindt sinds 2004 procedureversnelling plaats voor alle gemeentelijke

plannen met meer dan 50 woningen.

Noord-Brabant

De provincie heeft in het bouwproces een geringe rol. De provincie heeft hele korte procedures ingezet. Ook

in Noord-Brabant is sprake van een zeer 'fanatieke' verantwoordelijk  gedeputeerde. Voorts zijn de contin-

genten losgelaten.

Zuid-Holland

Met betrekking tot de periode 2005 - 2010 is de eerste stap geweest de regelgeving qua termijnen in te kor-

ten. Voorts wordt ingezet op de grootste projecten. Dat zijn er 35. De gedeputeerde heeft aangegeven extra te

willen inzetten op de grootste projecten, omdat dit het meeste  rendement geeft. Aangegeven is dat knelpun-

ten konden worden gemeld en dat die projecten bij de provincie een versnelde behandeling kunnen krijgen .

Desgevraagd antwoordt spreker dat bij de desbetreffende gemeenten tot nu toe blijkbaar weinig belangstel-

ling  is getoond om die plannen aldus te versnellen.

VROM

Een competentiestrijd moet worden voorkomen. Ter illustratie merkt hij op dat in Amsterdam de rol van het

aanjaagteam anders was dan in Alkmaar.

Gelderland

Het is van belang dat het moet gaan om het versnellen van processen en projecten die reeds enige concreet-

heid hebben.

4. De voorzitter informeert naar de oorzaken. De COB denkt hierbij o.a. aan gebrek aan capaciteit en/of
competentie, markt en plannen komen niet overeen, regelgeving zit in de weg.

VROM

De oorzaak is afhankelijk van de ligging van de locatie. De ervaring van VROM is dat het heel divers is en

dat het vaak in het persoonlijke proces zit. Het maakt uit als iemand gedreven is. Desgevraagd merkt spreker

op dat verhoudingen, belangen, agenda's, stellingen zijn ingenomen. Een spiegel voorhouden, kan tot oplos-

singen leiden. Vooraf moeten wel goed de knelpunten worden benoemd, zodat duidelijk is bij welk loket

men moet zijn.

Gelderland

De oorzaken zitten vaak in de relationele sfeer. Een miljoenenproject loopt soms op ¤ 1 t on stuk.

Desgevraagd antwoordt spreker regelmatig tegen te komen dat partijen niet met elkaar over het probleem

hebben gesproken als ze bij de provincie komen. Vaak missen de gemeentelijke projectleiders de ervaring

daarmee om te gaan. De achtergrond van de gemeentelijke projectleiders is veelal beleidsmedewerker

RO/wonen. Dit probleem treedt op bij gemeenten tot ca. 30.000 inwoners. Een gemeente vraagt niet snel om

de inzet van een deskundige van de provincie. De deskundigheid wordt vooral bij de gemeenten gemist.

Noord-Holland

Het beeld, dat door Gelderland wordt geschetst wordt herkend. Er is vaak sprake van problemen op het

gebied van de kennis en de vaardigheden in de regie. Gemeenten hebben ook nog wel eens problemen met

hun opdrachtgeversrol.

Noord-Brabant

Het beeld dat door Gelderland wordt geschetst wordt herkend. Gemeenten kaarten dat zelf niet aan.

Gemeenten zetten de provincie wel in om partijen om de tafel te krijgen. De provincie heeft onlangs een
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signaal afgegeven geen appartementen te ontwikkelen, omdat ze niet worden gerealiseerd. De oorzaak van de

stagnatie is, dat de markt ze niet afneemt. Spreker bevestigt desgevraagd dat het om seniorenwoningen gaat.

De provincie heeft gesignaleerd, dat senioren tegenwoordig ook op de begane grond willen wonen.

De heer Henst (Gelderland) bevestigt dat het segment appartementen op dit moment erg gevoelig ligt.

De Commissie memoreert dat aangegeven is dat de problemen zich met name voordoen bij gemeenten tot ca.

30.000 inwoners. De Commissie kan zich echter voorstellen, dat daar geen sprake is van de grote projecten.

Gelderland

De provincie Gelderland bestaat voor meer dan de helft uit gemeenten tot 30.000 inwoners. Dat maakt het

(ook politiek) interessant om alle projecten met knelpunten vanaf ca. 50 woningen mee te nemen.

Zuid Holland

De provincie heeft gemeenten met een hele grote taakstelling zoals Barendrecht en Leidschendam. Daarin is

een  aanzienlijk tempo gekomen, mede doordat de gemeentelijke organisatie compleet  is aangepast. De pro-

ductie is van 100 naar 1000 woningen per jaar gegaan(orde van grootte)  Lastiger waren de gemeenten waar

sprake was van een verhoging naar circa  2 keer het jaargemiddelde. Daar is organisatorisch weinig veran-

derd. Achteraf gezien, zijn zij  op hun  oude tempo doorgegaan

Noord-Holland

Het komt voor dat er verschil van mening is tussen B&W en de gemeenteraad over een bepaald bouwplan,

of dat er verschil van inzicht is tussen gemeente en marktpartij. Dat kan een reden voor stagnatie zijn..

De voorzitter informeert welke initiatieven zijn ondernomen om de deskundigheid bij gemeenten bij 

te spijkeren.

Noord-Holland

Het viel de provincie op dat in bepaalde regio's steeds hetzelfde mis ging. Daarover is met de regio gesproken.

Op basis van die gesprekken heeft de provincie een cursus georganiseerd voor gemeenteambtenaren over de

regelgeving zoals flora en fauna, art. 19, e.d.. De eerste cursus heeft plaatsgevonden in november 2005.

Gelderland

De provincie heeft op aangeven van de gemeenten een cursus planproces georganiseerd. Daaraan bleek een

grote behoefte te bestaan.

Spreker herkent de opmerking van Noord-Holland dat in het kader van bestemmingsplannen door gemeenten

steeds dezelfde fouten worden gemaakt. Een cursus bieden zou in zijn visie een goede bijdrage kunnen leveren.

Zuid-Holland

De provincie heeft op ambtelijk niveau in ISV-verband de “P16” ingesteld. Dit forum bestaat uit de ISV-

programmagemeenten, van ca 30.000 - 70.000 inwoners. De gemeenten wisselen aan de hand van thema's en

werkbezoeken praktische ervaringen uit.

VROM

De VNG heeft de werkwijze woningbouw ontwikkeld. De provincie Overijssel beschikt inmiddels over een

digitale versie. Desgevraagd antwoordt spreker dat van VROM één integrale omgevingsvergunning gaat

komen. Het resultaat van de pilot van VROM met deze vergunning is hem nog niet bekend.

Van de zijde van de Commissie wordt opgemerkt, dat gemeenten veelal ook het Besluit Luchtkwaliteit als

oorzaak voor de stagnatie aangegeven. Geïnformeerd wordt of deze gemeentelijke analyse terecht is.

Zuid Holland

Op grond van de huidige regeling is die analyse terecht. Het verbaast de provincie wel dat dit vaak als enige

knelpunt wordt aangedragen. Dat klopt volgens de provincie niet. Overigens heeft Zuid-Holland voor de

luchtkwaliteit een aparte Taskforce in het leven geroepen. Dat is een ander traject.

VROM

Op de vraag van de Commissie of de problemen weg zouden zijn indien een en ander niet aan het Besluit

Luchtkwaliteit zou behoeven te worden getoetst antwoordt spreker dat in dat geval landelijk gezien 70%
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door zou kunnen gaan. De luchtkwaliteit moet overigens niet worden  gebagatelliseerd. Het Rijk heeft hier-

voor veel geld vrijgemaakt. Er wordt hard gewerkt aan de Regeling. Op dit moment worden veel procedures

bij de Raad van State verloren op grond van een te geringe onderbouwing van gemeentelijke plannen.

5. De voorzitter stelt de organisatie van het aanjaagteam aan de orde. Hij informeert door wie het aan-
jaagteam is opgericht, of de aanjagers van buiten of binnen komen, wat de positie in apparaat is en 
of er een meest gewenste positie is.

Noord-Holland

Het aanjaagteam bestaat uit 2 personen, die een spin proberen te zijn binnen de eigen organisatie afhankelijk

van het probleem dat zich voordoet. Het aanjaagteam maakt voorstellen, die bestuurlijk worden vastgesteld.

In de Programmabegroting is ¤ 100.000 p er jaar opgenomen voor activiteiten van het  aanjaagteam. Hiervan

worden o.a. cursussen betaald, gemeenten geholpen met een second opinion grondexploitatie, externen

ingehuurd en de netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Er wordt nauw samengewerkt met de accountmana-

ger van VROM. Voorts is van belang dat sprake is van een gedeputeerde die ervoor gaat.

Gelderland

Er zijn 2 aanjagers, hetgeen erg weinig is. Informeel zijn afspraken gemaakt hoe van diensten/afdelingen

gebruik kan worden gemaakt. Spreker is er voorstander van een bestuurlijk afgedekt procedurevoorstel con-

form Noord-Holland. Van belang is dat binnen de eigen provinciale organisatie sprake is van draagvlak,

omdat de aanjagers soms moeten kunnen vragen om hun project voorrang te verlenen. Desgevraagd ant-

woordt spreker dat de werkzaamheden ten behoeve van gemeenten niet in rekening worden gebracht. Dit

geldt ook voor Noord-Holland aldus mevrouw Steegh.

VROM

Binnenlandse Zaken had expertteams voor de Stedelijke Vernieuwing. Deze werden voor een langere periode

ingehuurd door gemeenten. De kosten werden gedeeld. Voor wat betreft de aanjaagteams wordt meer

gewerkt op basis van 'hit and run'. Er zijn kosten aan verbonden en de aanjaagteams hebben daardoor een

onafhankelijker rol.

Noord-Brabant

Noord-Brabant heeft geen apart aanjaagteam ingesteld. De 2 medewerkers doen dit als onderdeel van hun

dagelijks werk. Zij gaan actief af op de 10 gemeenten die uit de stagnatie-indicator naar voren zijn gekomen.

Er wordt kort en snel gekeken naar knelpunten, die vervolgens binnen de reguliere processen in de organisa-

tie worden teruggelegd. De gedeputeerde heeft bewust gekozen voor een low profile inzet. Desgevraagd ant-

woordt spreker dat de gemeenten er moeite mee hebben in de 'top 10' te worden genoemd, omdat zij op het

matje worden geroepen. De lijst van 'top 10' wordt bekend gemaakt. Dat schrikt af. Er wordt aan gewerkt

deze lijst ook op de website van de provincie te zetten. Voorts komt dit onderwerp ook aan de orde tijdens

het overleg dat de gedeputeerde twee keer per jaar in regionaal verband met gemeenten voert.

Zuid-Holland

Getracht wordt de regio zoveel mogelijk te laten doen, omdat die het dichtst op de gemeenten zitten, Zeker als

het gaat om Rotterdam en de Haaglanden ligt dat voor de hand omdat die regio's ook budgethouder BLS zijn.

6. De voorzitter merkt op dat met betrekking tot Utrecht wordt geconstateerd dat al 12 jaar ca. 30% zit
tussen hetgeen wordt gepland en hetgeen wordt gerealiseerd. Voorts wordt geconstateerd dat na de
vergunningverlening de bouw langer duurt. Hij informeert of het vorenstaande bij de andere provincie
ook het geval is.

Zuid-Holland

In de Stadsregio Rotterdam is gewerkt met een overcapaciteit van 30 - 40%. Zelfs dat bleek achteraf niet vol-

doende. Van de 70.000 woningen waarvoor ruimte was gereserveerd in het streekplan, zijn er 44.000 gereali-

seerd in 10 jaar (woningvoorraadtoename). Het ging daarbij overigens niet alleen over een overcapaciteit in
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bouwlocaties maar ook om een overprogrammering qua bouwscenario's. Er was derhalve een enorme flexi-

biliteit ingebouwd. Dat van de 70.000  slechts 44.000 zijn gerealiseerd, heeft onder meer te maken met het

feit dat niet ingecalculeerd was dat er zoveel zou worden gesloopt. In de eerste 5 jaar zijn ook netto  hoge

aantallen gehaald en lag een en ander qua VINEX op schema. Daarna daalde, zoals in heel Nederland, de

productie sterk.

Uit de statistieken blijkt dat  dat die daling geheel te wijten was aan de woningbouwcorporaties; daar is (na

de brutering en verzelfstandiging plus de afbouw van bouwsubsidies) vanaf 1995 de productie elk jaar

gedaald. . De projectontwikkelaars compenseerden dat in eerste instantie, maar na 2000 werd de markt waar-

in die sector actief is, minder aantrekkelijk. A. De provincie is  in gesprek gegaan met de woningbouwcorpo-

raties. Die gaven aan wel te willen investeren, mits ze meer duidelijkheid konden krijgen voor de investe-

ringsmogelijkheden op de  langere termijn  

Met betrekking tot de planning in relatie tot de realisatie licht spreker desgevraagd toe dat deels sprake is van

planvertraging en deels van planverandering. Er zijn veel plannen uitgevoerd. Er werd echter meer gesloopt

dan werd teruggebouwd. Vastgesteld kan worden dat in het Rotterdamse sprake is van een meer kwetsbare

markt. Daar heeft de economische teruggang de grootste gevolgen gehad. Daarbij komt dat Zuid-Holland

concurrentie heeft van Noord-Brabant.

Noord-Holland

Het betoog over de stedelijke vernieuwing wordt herkend. Voor wat betreft Noord-Holland Noord liggen de

VINEX locaties achter. In het algemeen kan worden opgemerkt dat ook de veranderende rol en positie van

de woningcorporaties een rol speelt in de lagere woningbouwproductie in de laatste jaren. Zij hebben tijd

nodig gehad om aan hun nieuwe rol te wennen als gevolg van de verzakelijking. De plannen duren so wie so

langer door de toegenomen beleid- en regelgeving. Ook komt voor dat woningbouwplannen worden ont-

wikkeld waarbij te weinig rekening is gehouden met de markt. Al dit soort factoren leiden tot vertraging.

Er wordt met een overplanning gewerkt. In het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland-Noord zit een mini-

mum taakstelling, waarvoor ook locaties zijn.

Gelderland

Er wordt vaak pas gebouwd als 70% is verkocht. Het is lastig projectontwikkelaars in onzekerheid te laten

ontwikkelen.

Gelderland werkt met een programma gebaseerd op behoefte. Er wordt pas sinds het nieuwe streekplan

gewerkt met contouren. Op grond hiervan heeft spreker geen goed beeld of de locaties voorhanden waren.

Desgevraagd licht spreker toe dat gewerkt wordt vanuit de woningbehoefte prognose. Daarbij zijn de con-

touren veel ruimer dan nodig is. Op aangegeven van de gedeputeerde wordt gewerkt met het systeem van

overplannen.

Wat betreft de afgelopen 10 jaar kan worden vastgesteld dat in de contingenten periode de kleine gemeenten

eerder hun programma haalden dan de grote steden. Nu is dat niet meer het geval.

Zuid-Holland

In de stadsregio's wordt met een overplanning van 30 - 40% gewerkt. Een bijkomend probleem is, dat er met

de Minister ambitieuze afspraken zijn gemaakt om de achterstand in te halen waadoor de overplanning hard

nodig is.

Noord-Brabant

Op aangeven van de gedeputeerde wordt gewerkt met het systeem van overplannen. De overplanning kon

niet meer in het streekplan worden opgenomen.

VROM

Geeft aan dat de provincie een belangrijke rol heeft bij het hebben van voldoende bouwcapaciteit.

De Commissie geeft aan dat de provincie Utrecht een budget heeft om een snelle voortgang van binnenste-

delijke projecten te bevorderen.

Noord-Brabant

Er is in aanvulling op ISV een Fonds dat jaarlijks wordt gevuld ten behoeve van grote binnenstedelijke projecten.
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Noord-Holland

Heeft dit ook.

Gelderland

Deze provincie heeft ene versnellingsbudget voor 2005/23006 van in totaal ¤ 2,5 mln. Dit bestaat uit een

pijler A voor bijdragen in tekorten op exploitaties en een pijler B voor ondersteuning van gemeenten met

(externe) expertise.

De heer Noorman (VROM) geeft aan geïnteresseerd te zijn in de eindrapportage van de COB.

De voorzitter zegt een afschrift de rapportage toe.

De voorzitter bedankt de aanwezigen tot slot voor hun komst en inbreng en sluit de bijeenkomst.

Verslag van het overleg tussen de Commissie Onderzoek Bouwstagnatie en Corporaties en Ontwikkelaars d.d. 16

februari 2006 in het Provinciehuis van Utrecht

Aanwezig:
l Commissie Onderzoek Bouwstagnatie (COB):

Drs. W.J. Bos (PvdA, voorzitter), dr.R. Bisschop (SGP), ir. D. van den Burg (VVD), mw.drs. A.J. Dekker

(D66), mw. L.C. Dekkers-Raadsen (CDA), J.F.M. Kloppenborg (GroenLinks), dhr. C.J. van Kranenburg

(ChristenUnie), vertegenwoordigers van Atrivé, dr. R. Poort (adjunctgriffier), mw. G. van Weerd (verslag);

l Panel Bouwers/Corporaties/Ontwikkelaars:

- de heer De Vrije Patrimonium

- de heer Gnirrep Patrimonium

- de heer Eleveld dr. Schaepman

- de heer Van Heiligenberg IJsselsteinse Woningbouwvereniging

- de heer Korzelius SWW Woerden

- de heer Duister Mitros

- de heer Klinkenberg Bo-Ex

- de heer Vianen Grontmij

- de heer Van Oordt Portaal

- de heer De Boer Bouwfonds

Op verzoek van de voorzitter stelt het Panel zich voor:

Patrimonium: is gevestigd te Veenendaal en is vooral in Veenendaal actief. Patrimonium wordt

geconfronteerd met een achterblijvende woningbouwproductie: gedurende 8

jaar kon 25% van de planning niet gerealiseerd worden.

Dr. Schaepman: bouwt alleen woningen voor de gemeente Houten. Momenteel realiseert Dr.

Schaepman in de periode tot 2007/2008 in een vinexlocatie 400 sociale huurwo-

ningen. Dr. Schaepman wil graag extra bouwen.

Bo-Ex: bouwt alleen voor de gemeente Utrecht. Momenteel worden er 1600 nieuw-

bouwwoningen ontwikkeld. Daarnaast wordt er in de komende 5 jaar in het ka-

der van “Utrecht Vernieuwd” gewerkt aan de herstructurering van 1100 wonin-

gen, in  alle wijken van de stad.

IJsselsteinse Woningbouwvereniging: laat weten dat zijn ambities vooral in IJsselstein liggen, hoewel de

woningbouwvereniging ook elders in de regio projecten wil realiseren. Gestart

werd destijds met woningbouw in Leidsche Rijn. In de periode tot 2006 worden

er in IJsselstein 120 woningen door de vereniging gebouwd.
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SWW Woerden: bouwt woningen voor Woerden en Montfoort. In de komende jaren worden er

in Montfoort 50 tot 100 woningen ontwikkeld terwijl er in Woerden 200 nieuw-

bouwwoningen worden gerealiseerd alsmede 250 woningen in het kader van de

herstructurering. Aan 450 woningen wordt groot onderhoud gepleegd.

Mitros: bouwt vooral woningen in de stad Utrecht en in Nieuwegein. In de komende 5

jaar zullen er tenminste 3000 nieuwbouwwoningen en 5000 woningen binnen-

stedelijk moeten worden gerealiseerd.

Grontmij: houdt zich niet meer bezig met projectontwikkeling maar concentreert zich

vooral op adviseurs- en ingenieurstaken die samenhangen met de grote Vinexlo-

caties.

Bouwfonds: is actief in de stad Utrecht, Maarssen, Bunnik, Soest, Amersfoort, Montfoort,

Bunschoten, Zeist, Houten, Woudenberg, Veenendaal, De Ronde Venen en Wijk

bij Duurstede . Gemiddelde ontwikkelingsproductie in de provincie Utrecht 

bedraagt circa 1000 woningen per jaar, zowel binnenstedelijk als uitleg.

1. Lange Termijn
De voorzitter vraagt hoe het Panel aankijkt tegen de woningbehoefte op langere termijn. Is uitwijk naar

Flevoland een reële optie en wat betekent de kantorenontwikkeling voor het wonen?

Patrimonium:

licht toe dat de gemeente Veenendaal in 2018 de grens van de bouwlocaties heeft bereikt terwijl

de woningbehoefte blijft groeien, temeer daar gemeenten in Z.O.-Utrecht de vraag naar woningen

vanuit de Heuvelrug moeten opvangen. Dit alles wordt zeer knellend.Verschillende opties doen zich voor:

l Moet Veenendaal een deel van Gelderland annexeren?

l Moet naar Renswoude worden uitgeweken?

l Of moet naar Rhenen worden uitgeweken?

In WERV-verband wordt integraal gekeken naar de woningbouw die WERV gezamenlijk moet gaan realise-

ren. Nu al wordt er ten behoeve van Veenendaal een bedrijventerrein over de provinciegrens in Gelderland

gerealiseerd, echter, dat is voor de economie in Veenendaal geen positieve ontwikkeling.

Portaal:

geeft aan dat er vooral in Amersfoort discussie gaande is over de gewenste groei van de stad. Zo bestaat er

aversie tegen een uitbreidingslocatie ten noorden van Vathorst en gaan er meer stemmen op voor het gecon-

centreerd bouwen. Echter, aan de overzijde van de snelweg bij Vathorst realiseert de gemeente Nijkerk

inmiddels een bouwlocatie met 7000 woningen. De gemeente Soest wil afstand houden ten opzichte van

andere kernen en zoekt om die reden niet de grenzen van al het mogelijke op. Spreker signaleert dat het veel-

al ontbreekt aan een integrale visie voor een bepaalde regio. De locale politici willen hoe dan ook agglome-

ratie voorkomen. Echter, al dergelijke gevoelens staan los van behoeften op het gebied van wonen. Om een

meer evenwichtige benadering mogelijk te maken, moeten gemeenten de concrete woningbehoefte, en niet

alleen hun eigen wensen, bij de discussie betrekken en over grenzen heen kijken.

De overigen panelleden onderschrijven dit.

SWW Woerden:

laat weten dat er voorlopig voldoende woningbouwlocaties voorhanden zijn. Op langere termijn wil SWW

niet ten noorden van Woerden gaan bouwen, omdat daarmee het Groene Hart wordt aangetast. Wel zijn er

mogelijkheden aan de westkant van Woerden en in het gebied tussen Harmelen en Woerden. Voorts pleit

spreker voor (kleinschalige) woningbouw in de kernen Zegveld en Kamerik voor opvang van locale woning-

behoefte. In die zin zou er ook mondjesmaat voor de locale behoefte in Montfoort moeten worden gebouwd.
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Bouwfonds:

signaleert dat er behoefte aan woningen blijft bestaan, gelet op de continue gezinsverdunning en de aanzui-

gende werking vanwege voortdurende uitbreiding van werkgelegenheid. Voorts is kwaliteitsverbetering

noodzakelijk. De stad Utrecht is zeer aantrekkelijk voor jongeren, gezien het aantal opleidingen en de voor-

zieningen die daar worden geboden; die vaak hoog opgeleide doelgroep wil ook in datzelfde gebied blijven

wonen.

In het BRU-regio (o.a. Leidsche Rijn en Stationsgebied) is reeds voorzien in 600.000 tot wel 800.000 m2 kan-

tooroppervlakte, hetgeen in de komende 15 jaar directe werkgelegenheid biedt voor 35.000 mensen. Vanuit

consumentenwens alswel vanuit milieuaspecten (mobiliteit) en het ambitieuze voorzieningenniveau is het

wenselijk/noodzakelijk deze 'werkers' woongelegenheid te bieden.

Mitros:

signaleert dat mensen met een laag inkomen niet mobiel kunnen zijn; mobiliteit kost vaak meer geld dan

huisvesting. Met minder koopkracht is mobiliteit niet betaalbaar en wordt verhuizen problematisch.

Hoogwaardige werkgelegenheid trekt een koopkrachtig publiek aan, temeer daar vele afgestudeerden in de

regio willen blijven wonen. Daardoor ontstaat er nog meer druk op de woningmarkt. Er moeten in de stads-

regio duidelijke keuzes worden gemaakt, ook op het gebied van de herstructurering.

Door de druk op de koopkracht kunnen de mensen met de laagste inkomens niet meer worden gefaciliteerd

en die groep wordt dan de dupe.

2. Goedkope woningen/bevorderen mobiliteit
De voorzitter stelt de vraag op welke wijze de vraag naar goedkope woningen het best kan worden gefaciliteerd:

Bouwfonds:

Aan de onderkant en aan de bovenkant van de woningmarkt is vrijwel geen beweging mogelijk. Dit kan

alleen, substantieel, bereikt worden door nieuwbouw in uitleggebieden of door verkoop van huurwoningen.

De kapitaalkrachtigen in de provincie Utrecht wonen vaak onder hun budgettaire mogelijkheden. Er worden

in de regio te weinig wervende c.q. groene woonmilieus aangeboden die de zitten bewoners (huur of koop)

doet verleiden tot verhuizing. De doorstroming stagneert hierdoor.

Bo-Ex:

signaleert een forse scheefgroei in de provincie Utrecht, dat wil zeggen dat ca. 25% van de inwoners van deze

provincie zich hogere woonlasten kunnen veroorloven, echter, veelal is het voor die doelgroep niet mogelijk

een eigen woning aan te schaffen.

Mitros:

geeft aan dat scheefgroei alleen door een bewust prijsbeleid kan worden gewijzigd. Feitelijk kan men pas met

een inkomen van ca. ¤ 50.000,- e en eigen woning aanschaffen. Vaak is dat teveel voor de middencategorie

met een huur van 500 tot 700 euro per maand. Veelal zijn huurders vanaf 750 euro per maand wél in staat

een eigen woning te kopen.

Het Panel laat tevens het volgende weten:

l Sinds de hoge koopprijzen en de lage rentestand zit de woningmarkt feitelijk op slot. De verwachting is

niet dat dit in de komende 10 jaar zal veranderen, echter, het kabinet heeft het prijsbeleid op de woning-

markt in handen.

l Zolang er in de provincie Utrecht meer mensen willen wonen dan er woningen zijn, zal er op de prijzen

in de woningmarkt een grote druk blijven bestaan.

l Er zijn geen cijfers bekend van het aantal mensen dat in (te) ruime huizen woont.

l Mogelijkheden zijn er wel om ouderen te verleiden tot aanschaf van een voor hun doelgroep geschikte
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woning, echter, ook dat zal geen grote verschuiving op de woningmarkt tot gevolg hebben. Verwezen

wordt naar het gemeentelijke project “Van Groot naar Beter” in Overvecht. Dit project beoogt ouderen te

stimuleren hun grote woonruimte voor kleinere wooneenheden te verruilen. Van dit project wordt weinig

gebruik gemaakt.

l In de RO-politiek worden keuzes gemaakt die feitelijk neerkomen op óf het accommoderen van mensen

óf het accommoderen van natuur. Ruimte is er in Nederlands nog steeds in voldoende mate.

l Het oplossen van de schaarste aan woningen is alleen mogelijk wanneer er meer locaties beschikbaar

wordt gesteld voor woningbouw. Het is geen probleem om woningproductie te leveren, echter, daarvoor

moeten dan wel locaties beschikbaar komen. Zo niet, dan moet men in Nederland accepteren dat er een

tekort aan woningen blijft bestaan.

3. Type woningen
De voorzitter vraagt welke woningen er naar het inzicht van het panel het meest moet worden gebouwd. Het

volgende komt naar voren:

l Allereerst moeten er voor een regio keuzes worden gemaakt. Wanneer bv. wordt erkend dat er sprake is

van een stadseconomie, dan bepaalt dat ook de keuze van het type woonmilieu en het daarin noodzake-

lijke aanbod van woningtypes (in prijs, grootte, wel of niet gekoppeld aan zorg, etc) .

Daarnaast moeten er politieke keuzes worden gemaakt naar aanleiding van de vraag: moet er al dan niet

meer ruimte beschikbaar komen voor woningbouw? Daarna moet worden bezien welke woningen er

moeten worden gebouwd.

l Wanneer de woningproductie in de streekplanperiode moet worden gehaald, dan moet er feitelijk mini-

maal 50% meer woningen qua ruimte worden ingepland. Immers, structureel blijkt de planning in de

afgelopen jaren met 30% achter te blijven.

4. Uitwijkmogelijkheden richting Flevoland
Het volgende komt naar voren:

l Wanneer mensen in Flevoland gaan wonen, maar in Utrecht blijven werken, dan zal de verkeerscongestie

nog meer gaan toenemen, tenzij er andere vervoersoplossingen worden gecreëerd. Bovendien zal in de

bestaande Utrechtse Regio het voorzieningenniveau kunnen verschalen. Hierbij te denken aan scholen en

leisure.

l Uit een enquête, die gehouden is onder inwoners van IJsselstein, kwam heel duidelijk naar voren dat ver-

huizing naar Flevoland voor hen geen optie is. Mensen vinden Flevoland te ver weg en koesteren hun

eigen woonomgeving. Het zou ook geen goede zaak zijn om jongeren naar Flevoland te exporteren. Nu al

verlaten 400 jongeren jaarlijks IJsselstein en vertrek naar Flevoland werkt vergrijzing nog meer in de hand.

De IJsselsteinse woningbouwvereniging heeft dan ook voorkeur voor lokaal bouwen in plaats van uitwij-

ken naar de Flevopolder.

l Bo-Ex signaleert dat tenminste 35% van de 55.000 studenten in de provincie Utrecht nadrukkelijk de

voorkeur heeft om in dezelfde provincie te blijven wonen. Jongeren zijn veelal op de grote stad georiën-

teerd en zijn niet geïnteresseerd in een verhuizing naar een slaapstad in de polder.

5. Spanningen in de woningmarkt
De voorzitter vraagt in welke woningmarkt zich spanningen voordoen.

Het volgende komt naar voren:

l Alle woningen die in Houten worden gebouwd, worden geaccepteerd. Wat dat betreft staat er op alle soor-

ten woningen druk. De eengezinswoningen in de huur in Houten zijn het meest in trek, echter, daarvoor

bestaat een wachttijd van 12 tot 14 jaar. Omdat Houten in hoge mate met relatiebeeindigingen wordt

geconfronteerd, worden de vrijkomende woningen het eerst bezet door de urgente woningzoekers.

l Portaal signaleert dat er veel behoefte bestaat aan betaalbare koopwoningen (rond de ¤ 2 t on). In dat seg-
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ment is er heel weinig aanbod, terwijl ook de net afgestudeerden zo'n prijs kunnen betalen. Vooral in

Amersfoort zouden juist in dat segment meer koopwoningen moeten worden gebouwd.

Iets minder vraag is er naar portiekflats met minder oppervlakte dan 60 m2, zonder lift. Vaak bevinden deze

zich in een minder aantrekkelijke woonomgeving.

l Het Bouwfonds merkt op dat er, dankzij de schaarste, sprake is van een zeer goede koopwoningenmarkt.

Hierbij wordt opgemerkt dat extremen in de markt (categorie ¤ 90.000 t ot ¤ 140.000,--  e n de categorie

boven de ¤ 600.000,-- nie t of nauwelijks worden bediend. Alleen in Flevoland blijft de woningmarkt zeer

zwak, met name in Dronten en Lelystad. Daarentegen is de provincie Utrecht zeer in trek, door het goede

voorzieningenniveau, het onderwijs, de zorg, het landschap en de werkgelegenheid.

Overigens is het zeer de vraag of de prijzen van koopwoningen gaan dalen, wanneer er meer woningen op

de markt gezet worden. Wanneer er schaarste is, en een woning wordt voor de tweede keer op de markt

aangeboden, dan doet zich onmiddellijk een prijsstijging voor. Slechts door 'te' ruim aanbod of door fis-

cale beperkingen komt hier verandering in.

l De IJsselsteinse woningbouwvereniging laat weten dat er wel degelijk constructies zijn om koopwoningen

voor doelgroepen betaalbaar te houden. Een voorbeeld dat door de woningbouwvereniging wordt gehan-

teerd is bv. het maatschappelijk gebonden eigendom.

l De IJsselsteinse woningbouwvereniging constateert dat het bijna niet mogelijk is om oude wijken met veel

sociale huurwoningen (vaak rond de 80%) te verbeteren. In de oude wijken zou een mengeling tot stand

moeten komen tussen koop- en huurwoningen, echter, omdat er in dergelijke wijken geen vraag is naar

koopwoningen, worden deze ook niet gebouwd.

Het is niet zozeer zijn wens om starters in die wijken een kans te geven, maar om meer evenwicht in de

woningopbouw in een dergelijke wijk tot stand te brengen. Wanneer in oude wijken nieuwbouw voor

ouderen wordt gerealiseerd, dan wordt daar niet in grote getale op gereageerd. Dat is wel het geval wan-

neer er voor ouderen in de eigen wijk seniorenwoningen worden gerealiseerd. Het is belangrijk dat oude-

ren de gelegenheid krijgen om in de eigen wijk te blijven wonen.

Gesignaleerd wordt dat jongeren op vrijwel al het op de markt komende woningaanbod reageren.

6. Stagnatie in de woningbouwproductie
l Het Bouwfonds laat weten dat (met uitzondering van Vathorst en Leidsche Rijn als gevolg van de uitspra-

ken van de Raad van State) er vrijwel geen stagnatie in de woningbouwproductie is geweest. Dit wordt

door de overige Panelleden beaamd.

In Houten verloopt de woningbouwproductie vrijwel volgens schema.

l Portaal wijst erop dat de binnenstedelijke vervanging minder florissant verloopt. In dat opzicht worden er

vaak onterechte verwachtingen gekoesterd. Het is immers niet mogelijk om een slechte wijk in drie jaar

tijd te verbeteren. De aannames voor dergelijke projecten moeten uitgaan van reële verwachtingen en nu

is dat meestal niet het geval.

De overige Panelleden beamen dit. Het realiseren van binnenstedelijke woningbouwprogramma's vraagt

gemiddeld zo'n 8 tot 10 jaar. Het is niet zo dat de productie in totaliteit niet wordt gehaald, echter, de

woningen worden later gerealiseerd dan werd aangenomen.

l Bo-Ex illustreert dit met de ervaringen die men in Leidsche Rijn heeft opgedaan. Na verloop van tijd

bleek dat slechts de helft van de woningproductie binnen de planning was gehaald. Oorzaak daarvan is

het zgn. wishfull thinking en een veel te optimistische planning. Het is zaak dat er veel realistischer plan-

ningen tot stand komen. Overigens gaat het hier om een landelijke problematiek.

l SWW Woerden geeft aan waarom woningbouwplanningen al in de voorbereidingsfase sterk uitlopen:

vaak stapelen incidenten zich op:

- met de gemeente wordt onderhandeld over de grondprijs

- de planprocedure moet in gang worden gezet

- vervolgens komt de RO problematiek naar voren

- de welstandcommissie heeft vaak 4 maanden nodig om tot een oordeel te komen
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- er is gebrek aan kwaliteit en kwantiteit binnen het gemeentelijk apparaat.

Een doorlooptijd van 4 jaar voor een eenvoudig bouwproject voor 100 woningen is niet uitzonderlijk.

l Gememoreerd wordt dat de doorloopsnelheid van bouwprojecten in een relatief kleine provincie als

Flevoland veel hoger is dan in Utrecht. In Flevoland hebben provincie en gemeenten harde afspraken

gemaakt over grondprijzen en woningbouwprogramma's en vindt er tussen provincie en gemeenten ook

op planologisch gebied een zeer goede afstemming plaats.

l Alle Panelleden geven aan dat de wet- en regelgeving zo complex is geworden, dat daarvoor specialisten

moeten worden ingezet. Vooral de kleinere gemeenten hebben die specialisten niet in huis en moeten deze

gaan inhuren. Dit werkt tijdverlies en kostenverhoging in de hand. Op het moment dat je nieuwbouwlo-

caties aanwijst dien je 'mogelijke' belemmeringen onderzocht te hebben. Functieveranderingslocaties in

het binnenstedelijk gebied zijn vanwege deze redenen niet in een strakke uitvoeringsplanning te plaatsen.

l Grontmij signaleert dat ook de EU-regelgeving o.a. op het gebied aan aanbestedingen voor gemeenten

zeer complex is geworden. Ook in die zin biedt Grontmij ondersteuning aan. Hij heeft ervaren dat afde-

lingen in een gemeente niet samenwerken maar elkaar soms tegenwerken.

l Grontmij wordt door een gemeente veelal versnipperd ingeschakeld en het gevolg daarvan is dat Grontmij

over een plan advies uitbrengt aan verschillende afdelingen. Echter, er is geen oog voor het totale integrale

karakter van zo'n plan.

l De Panelleden merken niets van het dereguleringsproces, dat door VROM zou zijn ingezet. Er is in

gemeenten nog steeds geen sprake van een één loket systeem; hun ervaring is dat gemeenten zeer geseg-

menteerd werken. Het zou een goede zaak zijn om in een gemeentelijk apparaat  één accountmanager

voor een project aan te wijzen. Nu moeten de corporaties en de ontwikkelaars zelf alle afdelingen van een

gemeente benaderen.

l De Panelleden ervaren dergelijke problemen in veel mindere mate in de contacten met de provincie

Utrecht.

l Gesignaleerd wordt dat :

- de toenemende kennis van burgers

- de verminderde acceptatie van met name inbreidingslocaties vertragend werken, omdat de locale poli-

tiek terughoudend is om omstreden bouwplannen aan te pakken.

Gebleken is dat de politiek erg gevoelig is voor kritiek van de bevolking daar waar het gaat om huis-

vestingsaangelegenheden en bouwprojecten.

l Mitros signaleert dat de kracht van het openbaar bestuur aan het afnemen is. In relatie tot bouwprojecten

wordt een steeds bredere belangenafweging noodzakelijk maar het openbaar bestuur geeft in zo'n proces

onvoldoende blijk van slagkracht. De overige Panelleden onderschrijven dit. Echter, de corporaties en de

ontwikkelaars zijn niet in staat om teveel druk op gemeenten uit te oefenen. Zij moeten met gemeenten

on speaking terms blijven, anders wenden gemeenten zich naar een andere partij.

l Het Bouwfonds geeft aan dat andere stakeholders taken van overheden gaan overnemen. Hierbij moet

men denken aan natuur- en milieuorganisatie, de waterschappen, Staatsbosbeheer, energieleveranciers,

groepen toekomstige bewoners, zorginstellingen etc. etc.

l Bo-Ex heeft de ervaring dat het BRU niet in staat is om een actuele en complete lijst met bouwprojecten

te produceren en in die zin zijn er dan ook vraagtekens over het monitoren van projecten in BRU-ver-

band.

l SWW Woerden stelt de vraag of partijen het wel acceptabel moeten vinden dat de voorbereiding van een

eenvoudig bouwplan 5 jaar in beslag kan nemen. De vraag is: welke doorlooptijd wordt acceptabel geacht.

Wanneer bouwplannen wél vlot van de grond komen, dan heeft dat altijd te maken met minder belangen-

tegenstellingen én met een groot gemeenschappelijk belang. Ook werkt de gerichte focus van bestuurders

op een project versnellend. Overigens is het meermalen gebleken dat interventie van de provincie Utrecht

heeft geresulteerd in versnelling van een bouwproject.
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De COB heeft van de Aanjagers vernomen dat het niet doorgaan van bouwplannen nogal eens samenhangt

met slechte onderlinge verhoudingen tussen de betrokken partijen.

Niet alle Panelleden herkennen dit. De tegenstellingen zijn lang niet altijd persoonlijk van aard, maar hangen

samen met de posities van partijen op de markt.

Gebleken is dat processen moeilijk te sturen zijn, wanneer de belangen van partijen niet parallel lopen.

Op een gegeven moment komt dan de vraag naar voren: wie heeft het voor het zeggen? In Nederland is er

geen macht die het voor het zeggen heeft. Veel keuzes wordt gemaakt door het democratisch gekozen

bestuur, echter, dergelijke keuzes zijn soms contrair met de ontwikkelingen in de markt. Op dat moment

moeten de verschillende belangen bij elkaar worden gebracht.

7. Het ontwikkelen van Rijnenburg
De voorzitter vraagt hoe de Panelleden aankijken tegen ontwikkeling van bv. Rijnenburg.

Mitros meent dat er meer dan 8.000 woningen in Rijnenburg moeten worden ontwikkeld om een financieel

sluitend programma te kunnen verkrijgen. In Rijnenburg gaat het om 1000 ha. en daar is de bouw van

10.000 goede woningen mogelijk.

Het Bouwfonds kan zich niet vinden in de insteek van de gemeente Utrecht om in Rijnenburg 5000 wonin-

gen in alleen het dure segment te ontwikkelen. Er is behoefte aan woningbouw in alle marktsegmenten. Ook

de middeninkomens (onderwijskrachten, ziekenverzorgers, politieagenten etc.etc.) creëren een voortdurende

vraag op de Utrechtse regionale markt.

Overigens wordt steeds beweerd dat Rijnenburg drassig gebied is, echter op de lagenkaart komt naar voren

dat Rijnenburg hoger gelegen is dan Leidsche Rijn.

Het is zaak dat daar een aanvullend woonmilieu tot stand komt, bv. met een  groen landelijk karakter, kort-

om een ontspannen woonmilieu. In relatie tot claims op het gebied van water, natuur en infra is het de

vraag hoe er geld kan worden gegenereerd om dat alles te kunnen bekostigen. Woningbouw zal de financiële

drager zijn om de fraaie beleidsuitgangspunten te realiseren. Het uiteindelijk aantal woningen is meer de

resultante van hoe mooi je het wil hebben en wat de markt uiteindelijk kan dragen. Er moeten woningbouw-

doelstellingen worden ontwikkeld, waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Bo-Ex heeft vernomen dat er, bij het realiseren van een bepaald aantal woningen, in feite een aansluiting op

de snelweg tot stand moet komen, echter, RWS wil dat niet financieren.

8. Knellende Ruimte
Geconstateerd wordt dat het rapport Knellende Ruimte vooral betrekking heeft op IJsselstein en Houten.

Gemeld wordt dat het rapport Knellende Ruimte (met daarin de ambities t/m 2015 verwoord door 15 cor-

poraties) is opgesteld, min of meer als een reactie op het RSP. De corporaties willen hun expertise gaan bun-

delen, om zo meer daadkracht te bewerkstelligen bij bouwprojecten en om de doorlooptijd te versnellen.

Alle Panelleden vinden het zinvol wanneer er tussen BRU en provincie Utrecht verbindingen tot stand

komen. Steeds weer blijkt dat BRU en provincie Utrecht niet op één lijn zitten.

9. Rondvraag
De voorzitter vraagt de Panelleden wat de provincie moet doen of moet laten om de stagnatie in de woning-

bouw te verhelpen.

De volgende suggesties komen naar voren:

l Bevorderen dat er een regiovisie ontstaat, gericht op de behoefte van de markt.

l De provincie kan bevorderen dat er ook in Amersfoort door corporaties een gezamenlijk product 

tot stand komt. Daartoe is al een eerste aanzet gemaakt.

l De provincie moeten gemeenten, met name in de regio rond Amersfoort, dwingen om over de eigen

grenzen heen te kijken.
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l De provincie zou de communicatie met gemeenten (w.o. Veenendaal), ook over planningen, moeten

intensiveren.

l Het is zaak dat de provincie flexibeler omgaat met de rode contouren, met name in de kleinere kernen. In

dat verband wordt door Dr. Schaepman vooral geduid op de kern Schalkwijk. Nu kost het nog zeer veel

moeite om de rode contour op te rekken. Men wacht dienaangaande nu al een jaar op een reactie van de

provincie Utrecht.

l Volgens Mitros komt uit dit overleg naar voren dat de provincie nogal ver af staat van de realiteit van de

woningmarkt, terwijl de provincie op het gebied van de woningbouw wel keuzes en afwegingen moet

maken.. In die zin is het initiatief voor dit overleg zeer toe te juichen en dat zou dan ook moeten worden

herhaald. Daarmee wordt bevorderd dat de provincie geïnformeerd blijft over de ontwikkelingen op het

gebied van de woningvoorraad.

De COB neemt deze uitnodiging van harte over; de contacten met de Panelleden zullen zeker worden ver-

volgd.

l Grontmij verzoekt de provincie meer aandacht te besteden aan de verbetering van de infrastructuur. De

mobiliteit en de bereikbaarheid zijn hele wezenlijke elementen. Wellicht kan er in de provincie Utrecht

een bureau Bereikbaarheid (niet alleen voor Leidsche Rijn) worden opgericht. De bereikbaarheid wordt

steeds meer een belangrijk element bij het aanwijzen van bouwlocaties. Dienaangaande wordt ook verwe-

zen naar de Heuvelrug, waar ook meer woningen moeten worden gebouwd.

l De omvangrijke ondergrondse infrastructuur (leidingen en bekabeling) zorgt voor zeer grote problemen.

Veelal is onbekend waar de leidingen en kabels zich bevinden en dit heeft grote vertragingen tot gevolg.

Grontmij brengt dit probleem met nadruk onder de aandacht van het provinciebestuur.

Verslag van het overleg tussen de Commissie Onderzoek Bouwstagnatie en vertegenwoordigers van de gemeente

Utrecht d.d. 17 maart 2007 in het stadhuis van Utrecht

l Commissie Onderzoek Bouwstagnatie (COB):

Drs. W.J. Bos (PvdA, voorzitter), ir. D. van den Burg (VVD), mw. L.C. Dekkers-Raadsen (CDA), J.F.M.

Kloppenborg (GL), dhr. C.J. van Kranenburg (CU), ir. T. Witteman (SP), dhr. R. Poort (adjunct-griffier), H.

schoen (adjunct-griffier), mw. G. van Weerd (verslag)

l Gemeente Utrecht:

Mevrouw Van Kleef (wethouder), mw. E. Lommen (projectmanager DMB), mw. K. Diederen (ontwikkelings-

bedrijf), alsmede de heren Verbakel (wijkmanager), Duijster (directeur Mitros) en K. Lieshout  (hoofd

Wonen)

Mevrouw Van Kleef

licht toe dat de stad Utrecht zich geografisch op een kruispunt bevindt en een hoog opgeleide beroepsbevol-

king heeft als gevolg van de aanwezige universiteit en Hbo-instellingen. In de stad Utrecht doet zich econo-

mische bloei voor, ook wanneer de economie elders niet floreert. Bedrijven zoals bv. de Rabobank vestigen

zich graag in de stad Utrecht, temeer daar er nu moderne bedrijvenlocaties op Rijnsweerd en Papendorp

beschikbaar zijn gekomen.

De stad Utrecht baseert zich op betrouwbare woningbehoefte cijfers, nl. de gegevens van Primos (rijksover-

heid). De nieuwste cijfers geven aan dat zich her en der in Nederland krimp van mensen  voordoet, maar

niet voor Utrecht, Amsterdam, Flevoland, Den Haag e.d. Daar blijft het wel toenemen en het einde is pas

over ca. 15 jaar in zicht. Het is de vraag hoe de stad Utrecht die periode door komt zonder woningnood en

zonder te hoge prijsstijgingen van koopwoningen. Het aantal werklozen is in de stad inmiddels gehalveerd,

echter, dat gegeven heeft wel ruimtelijke consequenties.
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De heer Duijster

zet uiteen dat het aantrekken van de werkgelegenheid in de stad Utrecht zich vooral voordoet bij de beter

opgeleide beroepsbevolking, dus bij de mensen met de hogere inkomens. Wanneer de hogere beroepsbevol-

king een beroep gaat doen op woningen, dan kan dat in de woningbouw tot verdringing leiden ten opzichte

van de lagere inkomens. Wanneer er woningen worden bijgebouwd, maar niet in de regio zelf, dan biedt dat

voor mensen met een lager inkomen geen soelaas, omdat zij het transport niet kunnen betalen. Zijn stelling

is dat, hoe beter het gaat met de stad Utrecht, hoe meer druk er gaat ontstaan op de woningmarkt voor men-

sen met een lager inkomen. De mensen met een hoger inkomen richten zich vooral op de vrije sector. Een

student zoekt eerst goedkope woonruimte maar blijft na zijn afstuderen vaak nog een tijd in die goedkope

woning, door de hoge prijzen elders.

Een deel van de voorraad sociale huurwoningen wordt verkocht om de herstructurering van wijken te kun-

nen financieren; die woningen verdwijnen dan wel naar de vrije sector.

De heer Lieshout

geeft aan dat de toenemende concurrentiekracht van de bedrijven de tot standkoming van goede woonmilieus

noodzakelijk maakt, echter, ook in dat geval gaat het vrijwel altijd om de hogere inkomens. Daarnaast is het zo

dat, wanneer er goede woonmilieus gerealiseerd worden, dit weer een aantrekkingskracht heeft op bedrijven en

ondernemingen. Het is moeilijk om dit te kwantificeren in de bouw van een x-aantal woningen per jaar voor de

stad Utrecht.

Overigens geven nieuwe prognoses geen aanleiding om de planning voor de woningbouw te gaan veranderen.

Mevrouw Van Kleef

gaat in op de binnenstedelijke bouwlocaties. Dergelijke locaties liggen niet voor het oprapen en de vraag doet

zich voor of al die binnenstedelijke locaties ook daadwerkelijk benut moeten worden.

Binnenstedelijk is er veel vraag naar appartementen, dicht bij voorzieningen en het openbaar vervoer. Ook is er

veel behoefte aan groene dorpse woningmilieus (geen appartementen), bij voorkeur aan de rand van de stad.

Duidelijk is dat de markt bepaalt wat er aan woningen gebouwd gaat worden. Zolang er in Leidsche Rijn nog

steeds dure eengezinswoningen worden verkocht, gaan projectontwikkelaars niet investeren in dergelijke

woningbouw in binnenstedelijk gebied.

Persoonlijk is zij van oordeel dat de woningen dicht bij het stedelijk gebied zouden moeten worden

gebouwd, zodat “de mooie landschappen” kunnen worden ontzien, echter, dan is het ook niet mogelijk om

het landelijke groene dorpse woonmilieu te realiseren waaraan veel behoefte is. De binnenstedelijke ontwik-

keling heeft grote financiële gevolgen; immers, woningbouw in de stad is “peperduur”. Omdat het steeds vol-

ler en drukker wordt in de stad, ontstaat er minder draagvlak voor extra binnenstedelijke woningbouw.

Destijds sprak men over het concept van de “compacte stad”, terwijl er nu discussie gaande is over

Rijnenburg, Bunnik en Schalkstad.

Tevens wijst zij op:

l de opening van de Utrecht Boog, waardoor inwoners van de stad Utrecht in 20 minuten bij Schiphol zijn.

De sterk verbeterde bereikbaarheid van de stad zal zeker gevolgen hebben voor de woningmarkt.

l de vestiging van de centrale landmachtstaf in de stad Utrecht

l de vestiging van de Rabobank

l de ontwikkeling van het Sciencepark van de Universiteit van Utrecht.

l In oude kantoren doet zich leegstand voor, maar de nieuwe kantoren zijn zeer gewild.

l Leidsche Rijn trekt veel inwoners aan van Amsterdam en Rotterdam. De vraag is dan ook voor wie de stad

Utrecht eigenlijk wil bouwen.

Vervolgens worden enkele binnenstedelijke woningbouwlocaties toegelicht.
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Talmalaan
De heer Duister licht het volgende toe:

l Het gaat in dit project om de vervanging van 5 flats (met 150 sociale huurwoningen) die dateren uit 1952

en in het jaar 2000 zijn gesloopt. Voor dit gebied is een nieuwbouwplan ontwikkeld dat binnenkort in

procedure wordt gebracht.

l Het plan heeft grote vertraging opgelopen wegens het verkeerscirculatieplan van de stad Utrecht. De

Talmalaan speelt in die verkeerscirculatie voor wat betreft de aansluiting op het centrum van de stad een

cruciale rol. Als gevolg daarvan ging de gemeente eerdere besluiten heroverwegen. Tussentijds waren de

marktomstandigheden gewijzigd en waren de inzichten veranderd en dat betekende uiteindelijk dat er na

afloop van de verkeersdiscussie een totaal nieuw plan moest worden ontwikkeld.

l De artikel 19 procedure gaat deze maand van start en de nieuwbouw is voorzien in het jaar 2007.

l Inmiddels zijn er al 35 sociale huurwoningen voor senioren gerealiseerd en worden er 86 sociale huurwo-

ningen en 166 vrije sectorwoningen teruggebouwd.

Gememoreerd wordt dat het oorspronkelijke bouwplan in het jaar 2000 budgetneutraal tot stand moest

komen. Echter, door het tijdverlies is er een groot financieel gat ontstaan en daardoor moesten er in het nieuwe

plan veel meer woningen worden teruggebouwd, hetgeen tot de nodige protesten van omwonenden leidde.

Al met al hebben de wijzigingen in politieke inzichten vijf jaar vertraging en veel hogere kosten tot gevolg

gehad. Eerst was er sprake van 150 woningen terugbouw, nu moeten er 280 woningen tot stand komen, een

aanzienlijke binnenstedelijke verdichting.

De doorlooptijd van binnenstedelijke projecten komt uit op 6 tot 7 jaar, echter, alleen wanneer zich geen bij-

zonderheden voordoen.

Mevrouw Van Kleef geeft aan dat er ook projecten zijn die niet van de grond komen, bv. Het Ledig Erf en bij

de kop van Lombok. De problemen hangen vooral samen met de langdurige onteigeningsprocedures en

bodemverontreiniging.

Al eerder heeft zij aangegeven het problematisch te vinden dat omwonenden op grond van rijksvoorschriften

meerdere malen bezwaar tegen hetzelfde bouwplan kunnen aantekenen. Dit werkt zeer vertragend. Zij weet

dat het ministerie van VROM aan een omgevingsvergunning werkt, maar op voorhand is zij er niet van

overtuigd dat dit versnellend zal functioneren.

De heer Lieshout meent dat meer parallelschakeling van procedures door provincie en gemeente tijdwinst

kan opleveren. Daar zijn praktijkvoorbeelden van te geven.

Verdichting woningbouw op Kanaleneiland
Mevrouw Lommen deelt mede dat de gemeente voor wat betreft de woningbouw op Kanaleneiland met zes

partners werkt. Dat is niet eenvoudig. Inmiddels heeft de gemeente al met vier partners overeenstemming

over samenwerking bereikt.

Het project voorziet in de bouw van 1150 tot 1700 woningen, afhankelijk van de behoefte van de markt en

verdichtingsmogelijkheden.

De ontwikkeling van het Kanaleneilandcentrum is complex, o.a. door de vergroting van het ROC en het win-

kelaanbod. Het ziet ernaar uit dat het project in delen zal worden opgeknipt; de delen, waar partijen het over

eens zijn, kunnen dan als eerste worden opgepakt.

Met de zittende bewoners moet er overeenstemming over sloop worden bereikt. Vervolgens moeten er 40

eigenaren worden uitgekocht. Inmiddels heeft de gemeente daar het Voorkeursrecht Gemeenten gevestigd.

In de planning van het project wordt eerst voorzien in start van de  woningbouw aan de zuidzijde en pas

daarna zal tot sloop worden overgegaan.
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Tevens komt het volgende naar voren:

l In de planvorming stijgt het aantal te bouwen woningen, terwijl uitbreiding van het aantal parkeerplaat-

sen niet mogelijk is. Bij de koopwoningen wordt voorzien in een gebouwde parkeerplek, echter, de aanleg

van parkeerplaatsen bij huurwoningen levert een tekort op van ¤ 1,6 miljo en.

l Op vragen van de COB, antwoordt mevrouw Lommen dat er ondanks de verdichting van de woningbouw

op Kanaleneiland ruimte blijft voor trapveldjes; het oppervlak aan openbare ruimte blijft gehandhaafd.

Juist in een probleemwijk is het van groot belang dat er voor kinderen speelgelegenheid is.

l Het winkelcentrum heeft grote behoefte aan parkeervoorzieningen, echter, de gemeente mag geen betaald

parkeren bij winkelcentra invoeren om te voorkomen dat het publiek wegtrekt naar winkelcentra waar

gratis geparkeerd kan worden. Echter, dit voorschrift maakt de grondexploitatie erg problematisch.

De COB kan zich voorstellen dat, wanneer er regionale afspraken worden gemaakt over het betaald parke-

ren bij winkelcentra, dergelijke problemen wel op te lossen zijn.

l Mevrouw Van Kleef memoreert dat de stad Utrecht bij de provincie Utrecht een aanvraag van ¤ 4 miljo en

heeft ingediend voor het verkrijgen van een bijdrage uit de MAP-gelden en deze in te zetten voor de

woningbouwprogramma's aan de Talmalaan en het Kanaleneiland. De gemeente Utrecht is dienaangaan-

de nog in afwachting van een besluit van het college van G.S.

Merwedekanaalzone
Mevrouw Van Kleef licht toe dat er in dit gebied 3000 tot 5000 woningen gerealiseerd kunnen worden. Het

gaat hier om de herontwikkeling van stedelijk gebied. Helaas tonen marktpartijen onvoldoende belangstel-

ling omdat er in dit gebied veel bedrijven moeten worden uitgeplaatst c.q. bodemsanering moet plaatsvin-

den. De gevestigde bedrijven willen niet vrijwillig verplaatsen, maar gaan voor het maximale bod. Dat is een

kostbare zaak. Projectontwikkelaars vinden dit primair een overheidstaak en zijn (nog) niet bereid daaraan

financieel bij te dragen. Zo wil het Bouwfonds niet meewerken aan de verplaatsing van bedrijven als Bo-rent

en Royco in de Dichterswijk. De gemeente Utrecht heeft op grond van financiële afwegingen destijds beslo-

ten beide bedrijven niet actief te gaan onteigenen; de kosten daarvan waren veel te hoog.

Het Bouwfonds heeft vele woningen in Leidsche Rijn gebouwd. Om te voorkomen dat het Bouwfonds vrij-

wel alle woningen in Leidsche Rijn zou gaan realiseren, hebben Bouwfonds en de gemeente Utrecht afge-

sproken dat het Bouwfonds in de bestaande stad 1000 woningen mag gaan bouwen. Overigens gaat het

Bouwfonds daar geen sociale woningen ontwikkelen en betaalt het Bouwfonds niet mee aan de uitplaatsing

van bedrijven. Bouwfonds heeft op diverse locaties een goede grondpositie.

Duidelijk is dat de financiën en het rendement voor de projectontwikkelaars dé maatstaf voor de woning-

bouw zijn.

Mevrouw Van Kleef verwacht niet dat de locatie Merwedekanaalzone in de komende streekplanperiode vol-

ledig ontwikkeld kan worden. Waarschijnlijk zal het 10 tot 15 jaar duren voordat alle woningen in die zone

gerealiseerd zijn.

Het gaat hier om een kansrijk project, dat actief moet worden opgepakt, echter, de gemeente beschikt dien-

aangaande over onvoldoende financiële middelen.

Tijdens de discussie komt ook het volgende naar voren:

l Bedrijfsverplaatsing is voor binnenstedelijke vernieuwing van essentieel belang.

l In de zgn. Cartesius driehoek zijn 45 bedrijven gevestigd. Dit gebied is een binnenstedelijke bouwlocatie,

echter, verplaatsing van al die bedrijven maakt ontwikkeling van dit gebied bijna onhaalbaar.

l Veel binnenstedelijke locaties worden ontwikkeld op terreinen van een bedrijf, een ziekenhuis, een verzor-

gingshuis. Dergelijke instellingen vragen hoge prijzen om herbouw elders mogelijk te maken, zo niet, dan

wachten zij met verplaatsing. De gemeente moet in dergelijke gevallen zeer snel de WVG vestigen, omdat

er voor de herontwikkeling van dergelijke locaties vele gegadigden zijn. Mevrouw Van Kleef voegt 

eraan toe dat ook de gemeente zelf voor de “hoofdprijs gaat”, daar waar herontwikkeling van gebieden

met verouderde voorzieningen op het gebied van welzijn, sport en onderwijs noodzakelijk is.
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l Tevens komt naar voren dat het project “Utrecht Vernieuwt”, gestart in 2002, betrekking heeft op een

overeenkomst tussen de gemeente Utrecht en de woningbouwcorporaties om in 15 jaar de woonvoorraad

in vijf vooroorlogse wijken (Zuilen, Ondiep, Kanaleneiland, Hoograven en Overvecht) te gaan vernieu-

wen. In totaal gaat het om de vervanging van 9500 huurwoningen door 6000 koopwoningen, 3000 huur-

woningen en 1000 huurwoningen elders in de stad.

De voorzitter constateert dat de stad Utrecht volgens het streekplan een woningbouwopgave heeft van

39.2000, echter, de stad Utrecht kan in die periode niet meer dan ca. 30.000 woningen bouwen.

Mevrouw Van Kleef laat weten dat de gemeente nog steeds uitgaat van een aantal van 30.000. Overigens wil

de gemeente wel meer woningen bouwen, echter, men dient zich wel realistisch op te stellen. Zij stelt op

voorhand dat het totaal aantal van 30.000 woningen wellicht niet gerealiseerd gaat worden, omdat een deel

van de woningbouw in risicovolle, veelal binnenstedelijke locaties gepositioneerd is. Het ziet ernaar uit dat

er tot 2010 wel kan worden voorzien in de bouw van 16.000 woningen. Overigens hangt dat wel samen met

de voortgang van de herstructurering. De provincie moet zich in die zin “niet rijk rekenen”.

De heer Duijster wijst erop dat, wanneer de beoogde woningproductie niet worden gehaald, er ook minder

woningen zullen worden gesloopt. In die zin is de tegenvaller minder dramatisch.

Mevrouw Van Kleef zet uiteen dat alle open plekken in de stad zijn gescreend op mogelijke woningbouw.

Alle voorstellen, op één na, zijn door de raad afgewezen. Het resultaat is dat alleen het Veemarktterrein kan

worden ontwikkeld, na verplaatsing van de veemarkt naar Leidsche Rijn. Overigens levert ook die locatie de

nodige exploitatieproblemen op.

De voorzitter vraagt naar de resultaten van het onderzoek dat de stad Utrecht heeft laten uitvoeren naar stu-

dentenhuisvesting. Mevrouw Van Kleef geeft aan dat de gemeente in samenwerking met de universiteit, de

hogeschool en de SSH een plan ontwikkelt voor nieuwbouw voor studentenhuisvesting. Momenteel wordt er

ook veel tijdelijke huisvesting gerealiseerd in slooplocaties. Getracht wordt het structurele tekort aan 2000

studentenkamers op te vangen door nieuwbouw, echter, opnieuw blijkt er sprake te zijn van een groeiend

tekort door verdere stijging van het aantal studenten in de stad. Uit de monitor blijkt dat _ deel van de stu-

denten bij particulieren een kamer huurt. Duidelijk is dat er grote problemen gaan ontstaan, wanneer de

particuliere markt zou gaan inzakken. Overigens komt het steeds meer voor dat ouders een woning kopen

voor hun studerende kinderen. De gemeente heeft een convenant opgesteld met de particuliere kamerver-

huurders, om een en ander beter voor studenten te kunnen reguleren. Overigens kunnen studenten die een

kamer zoeken, nu van één aanvraagloket gebruik maken.

De commissie vraagt of er ook inzicht is in de jongerenhuisvesting in de stad Utrecht.

Mevrouw Van Kleef zet uiteen dat de meeste jongeren in de stad student zijn. De starters op de huurmarkt

moeten erg lang op een woning wachten en in de stad zijn er voor jongeren vrijwel geen koopwoningen

beschikbaar. Het financiële gat tussen huur en koop is te groot.

De heer Duijster licht toe dat er wel enkele koopwoningen voor starters beschikbaar worden gesteld in

Leidsche Rijn en in Overvecht. Veelal gaat het om appartementen met een prijs van ¤ 120.000,-. Voor derge-

lijke woningen bestaat zeer veel belangstelling. Het aanbod aan dergelijke koopwoningen kan in Overvecht

worden vergroot, wanneer bestaande huurwoningen worden verkocht, echter, op dat moment neemt de

voorraad sociale huurwoningen af.

Mevrouw Van Kleef licht toe dat Utrecht zich qua prijzen op de top van de woningmarkt bevindt. Met pro-

jectontwikkeling valt er in deze regio zeer veel geld te verdienen, maar de gemeente kan ontwikkelaars niets

voorschrijven. Zolang er vraag blijft bestaan naar dure woningen, blijven de ontwikkelaars dergelijke wonin-

gen bouwen, vooral als ze zelf eigenaar van de grond zijn.



Geconstateerd wordt dat de marktwerking in de woningbouw in de provincie Utrecht leidt tot een imperfec-

te markt; immers, vraag en aanbod zijn niet in evenwicht. Wanneer men de markt zijn gang laat gaan, wor-

den er feitelijk géén woningen meer voor lagere inkomens gebouwd.

Voorts zet mevrouw Van Kleef uiteen dat de stad Utrecht van de vier grote steden in Nederland relatief de

laagste subsidie ontvangt (¤  50 miljo en) voor stedelijke vernieuwing; de gemeente Utrecht ontvangt zelfs

nog minder dan de stad Groningen, want de rijksoverheid meent dat in Utrecht “het goud op straat ligt”, ter-

wijl volgens wethouder Van Kleef daardoor ook juist de kosten van nieuwbouw en herontwikkeling naar ver-

houding juist erg hoog zijn..

De gemeente Utrecht spreekt de hoop uit dat de provincie Utrecht in financiële zin iets kan betekenen voor

de stad.

Afspraak:
De COB zal van de vertegenwoordigers van de gemeente Utrecht de monitoring Studentenhuisvesting in

afschrift ontvangen.
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Wettelijk voorgeschreven Provinciaal beleid

Flora- en Faunawet Zorgvuldig ruimtegebruik

Vogel- en Habitatrichtlijn Cultuurhistorie

Compensatiebeginsel Landschap

Waarden en kenmerken EHS Archeologie

Wet geluidhinder Aardkundige waarden

Watertoets Neetenzij beginsel uit Boswet

Bodemonderzoek Grondwaterbescherming

Externe veiligheid Mobiliteitstoets

Luchtkwaliteit Milieukwaliteitsprofielen

Locatiebeleid

Detailhandel

Bijlage 7. Onderzoekseisen bestemmingsplannen van Rijk 

en provincie Utrecht
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Bijlage 8. Advertentie Commissie Onderzoek Bouwstagnatie



Wonen in de stad - een economisch perspectief

Het Economisch Profiel Utrecht 2010 (kortweg "EPU") vormt het kader voor economisch beleid in Utrecht.

Uitgangspunt vormt inzet op sterke sectoren en versterking van kwaliteiten.

Hierbij enkele hoofdlijnen. Daarna in het kort de relatie met wonen en het stedelijk woon- en leefklimaat.

Utrecht, Ontmoetingsplaats voor Talent
Profilering van een stad is van groot belang: onbekend is onbemind, en géén profiel is een muisgrijs profiel… 

Met Utrecht, Ontmoetingsplaats voor Talent benadrukt de stad de twee aspecten die in haar ontstaansgeschie-

denis een cruciale rol hebben gespeeld en die kenmerkend zijn voor de huidige stad. Het zijn tevens de twee

kenmerken die de toekomstpotenties van de stad in belangrijke mate bepalen.

Utrecht is centraal gelegen marktplaats, bestuurlijk centrum, overleg- en vergaderstad, vestigingsplaats 

voor hoofdkantoren, cultureel centrum; een ontmoetingsplaats voor stedelingen en bezoekers vanuit heel

Nederland en daarbuiten.

Utrecht is de stad van het talent: universiteiten, hogescholen, instituten, innovatieve bedrijven. Woonplaats

voor veel hoogopgeleiden mensen, vestigingsplaats voor startende ondernemers, brandpunt van creativiteit

en innovatie. Maar ook een stad die inzet op een goedopgeleide, gekwalificeerde beroepsbevolking.

Elke vakman of vakvrouw is dat opzicht een stedelijk talent.

Utrecht investeert in dat stedelijk talent. Het grote potentieel aan geschikt personeel vormt namelijk weer 

een belangrijke, attractieve vestigingsplaatsfactor voor bedrijven en instellingen. Utrecht kan bestaande en

nieuwe bedrijven met een goed toegeruste beroepsbevolking een aantrekkelijke vestigingsvoorwaarde bieden.

Utrecht wil dan ook gastvrij blijven voor dit talent.

Utrecht zet in op haar sterke sectoren: 
Zakelijke dienstverlening Grootste werkgever in de stad. Niet alleen banken, verzekeraars, adviseurs en

consultants. Ook de Utrechtse ICT-sector, waar bijna 24.000 mensen werken, valt voornamelijk onder

diensten. Het aantal bedrijven is in acht jaar tijd meer dan verdubbeld. Ook de creatieve industrie wordt 

hier toe gerekend. De belangrijkste creatieve activiteiten zijn gericht op diensten: de ontwikkeling en productie

van software, architecten- en ingenieursbureaus, telecommunicatie, overig amusement en reclamebureaus.

Medisch sector: gezondheidszorg, welzijn, medische koepelorganisaties & adviesdiensten, medische 

industrie & handel en bio-medisch onderwijs en onderzoek. Het gaat om 40.500 banen. In de afgeopen acht

jaar tijd zijn er 10.800 bijgekomen.

Cluster Gastvrijheid de horeca, detailhandel, kunst en cultuur sectoren zijn de gastheren en -vrouwen van

de stad. Jaarlijks bezoeken 30 miljoen mensen de binnenstad en maken gebruik van hun diensten. Ook de

congres- en vergadermarkt is, mede door het grote aantal non-profit organisaties (belangenverenigingen,

vakbonden, beroepsorganisaties, etc.) en natuurlijk de aanwezigheid van de jaarbeurs sterk.

MKB het Midden- en Kleinbedrijf vormt een bron van innovatie voor Utrecht en van werkgelegenheid voor

de Utrechters. Jaarlijks starten er meer dan 1.500 bedrijven, relatief veel meer dan in andere grote steden.

Veel MKB-werkgelegenheid is een spin off effect van de grote vestigers in hiervoor genoemde sectoren.

Investeren in vestigingsklimaat
Gemeentelijke bemoeienis met de economische ontwikkeling is primair: werken aan een gunstig vestigings-

klimaat. Uiteenlopende beleidsvelden beïnvloeden dat vestigingsklimaat. Vooral van belang zijn: verkeer,

stedenbouw, maatschappelijke ontwikkeling, stadsbeheer, milieu en wonen.
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Bijlage 9. Relatie Economisch profiel Utrecht en wonen/

stedelijk milieu
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Utrecht, gastvrij voor bezoekers en bewoners
Door de vele bezoekers van buiten wordt er draagvlak geschapen voor een uitgebreid voorzieningen niveau.

Ook de bewoners en werkers van de stad kunnen daardoor profiteren van een uitgebreid aanbod van winkels,

musea, galerieën, theaters, culturele producties, voorstellingen en evenementen. De (beroeps)bevolking, het

talent van Utrecht, wordt daardoor voorzien van een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. Een gastvrije

binnenstad vormt daarmee ook weer een attractief element in het vestigingsklimaat van Utrecht. Omgekeerd

vormt de bevolking in de stad weer het draagvlak voor diverse wijk- en stedelijke voorzieningen. Door hand-

having van afdoende woondichtheid wordt dit draagvlak ook in de toeokmst zeker gesteld.

Daarnaast trekt een vitale, levendige binnenstad jonge talenten aan. Deze categorie mensen is grofweg onder

te verdelen in twintigers zonder kinderen, veelal vrijgezel, en (internationale) studenten met name op wo- en

hbo-niveau. Beide groepen hebben een stedelijke levensstijl waarbij de eerste groep veel tijd en geld besteedt

aan uitgaan, persoonlijke verzorging, horeca, kunst en cultuur en de tweede groep bijdraagt aan culturele

vernieuwing en nieuwe vormen van artistieke uitingen. Daardoor ontstaat een stedelijk klimaat waarin

ruimte en draagvlak is voor dynamiek, vernieuwing, creativiteit en artisticiteit. Utrecht wil dan ook een stad

van makers zijn: Utrecht als creative city.

Utrecht: creative city
De stad vormt een verzamelplaats van de creatieve klasse. Daarvoor moet en wil ze dan ook wel de rand-

voorwaarden bieden: culturele voorzieningen, een liberaal milieu en ruimte voor alternatieve wijzen van

wonen, werken en leven. Dus biedt de stad ruimte voor diverse woonvormen, voor betaalbare woningen,

voor topkwaliteit wonen; juist ook ín de stad.

Ruimte voor wonen boven winkels, waardoor de binnenstad zijn diverse en multifunctionele karakter

behoud en geen monofunctioneel winkelcentrum wordt. Voor combinatievormen van wonen en werken.

Ruimte voor kleinschaligheid in kantoren en ateliers. Plek voor nieuwe ondernemers in binnenstedelijke

bedrijvencentra als Vondelparc, HoogHiemstra, Lombok en Lumax.

Toptalent krijgt een plaats: hoger segment woningaanbod
De beroepsbevolking van Utrecht onderscheidt zich sterk van het landelijke beeld: gemiddeld is ze veel 

hoger opgeleid. Qua beroepsbevolking kan gesteld worden dat Utrecht een "science base" vormt. Ook kwan-

titatief gesproken gaat het om een belangrijke factor: in de provincie Utrecht wonen bijna 200.000 hbo-ers

en academici. Hoewel een deel van hen buiten de regio werkt, vormt dit een uitstekend potentieel. De aan-

wezige hoogopgeleiden vormen een onderscheidend kenmerk van de Utrechtse regio, waarmee gewenste

soorten "getalenteerde" bedrijven kunnen worden behouden en geworven.

beroepsbevolking
Stad Utrecht 118.000

Provincie Utrecht 526.000

% hbo / wo opgeleid
Stad Utrecht 58%

Provincie Utrecht 37%

Nederland 27%

Utrecht scoort qua stedelijke en natuurlijke omgeving positief en veel gunstiger dan andere steden. Behoud

en versterking van het woon- en leefmilieu vormt daarom mede een investering in het vestigingsklimaat van

Utrecht. Daar hoort ook een passend woningaanbod bij. Daarom is verruiming van het woningaanbod in

met name de hogere segmenten en prijsklassen gewenst. Ook en juist in de stad. Ter behoud van de stedelijke

diversiteit en kwaliteit.



Betaalbare woningen voor startend talent
De Universiteit Utrecht en de hbo's leveren jaarlijks een nieuwe lichting hoogopgeleiden af: een groep

mensen die in Utrecht is opgeleid en gevormd, er veelal woont en er meestal een binding mee heeft.

Door deze groep mensen voor de stad te behouden, wordt een natuurlijke instroom van hoogopgeleiden

gerealiseerd. Een woningmarkt met geschikt, betaalbaar aanbod en mogelijkheden voor een wooncarrière 

is dan van groot belang.

Internationaal perspectief
De globalisering in de economie heeft ook voor Utrecht gevolgen. In toenemende mate zullen in de komen-

de jaren buitenlandse bedrijven hier zaken doen, zich hier vestigen en Nederlandse bedrijven buitenlands

worden (overnames). Om als Utrecht attractief te zijn voor de buitenlandse investeerders in ook het woon-

en leefklimaat van groot belang. De juiste voorzieningen kunnen een cruciale rol spelen bij vestigingsplaats-

beslissingen; de concentratie van Japanse bedrijven in Amstelveen in verband met de Japanse school aldaar 

is een goed voorbeeld. Utrecht is bovendien direct verbonden met Schiphol International Airport 

(<30 minuten per trein sinds deze maand - de Utrecht-boog!). Zeker in internationaal perspectief biedt dat

voor de steeds groeiende groep cosmopolitisch levende mensen Utrecht als alternatief voor een woonplek.

Topappartementen en de juiste binnenstedelijke woonmilieus zijn voor deze groepen attractief.
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Wat is Te Woon?

Te Woon is een concept dat uitgaat van keuzevrijheid voor de klanten van woningcorporaties als het gaat 

om de contractvorm. Corporaties geven hun klanten de keuze om een aangeboden woning, nieuw of

bestaand, te huren of te kopen, al dan niet in varianten.

Naast huur is een veelgebruikte huurvariant Huurvast, waarmee een huurder zijn huur voor meerdere jaren

vastzet (à la hypotheekrente).

Binnen het Te Woonconcept worden veelal twee koopvarianten toegepast:

l Een 'voordeelvariant' in de zin van korting op de marktwaarde (15-50%) in ruil voor deling van de

waardeontwikkeling bij vertrek; koper heeft een aanbiedingsplicht bij vertrek en de corporatie een

terugkoopplicht

l Een variant waarbij de koper de marktwaarde betaalt, hij een aanbiedingsplicht heeft bij vertrek en 

de corporatie een terugkooprecht

Dit betekent, dat ook de verkochte woningen duurzaam beschikbaar blijven om te worden aangeboden 

aan de door de corporatie bepaalde klantgroepen.

Wat betekent Te Woon?

l Keuzevrijheid voor klant én corporatie

l Meer differentiatie in huur- en koopwoningen in bestaande en nieuwe wijken

l Betere verkoopprestaties door toegenomen betaalbaarheid/bereikbaarheid koopwoningen

l Bij nieuwbouw niet inleveren op kwaliteit, omdat betaalbaarheid op andere wijze wordt verbeterd

l Forse opbrengsten-/omzetverhoging door contant maken van de stille reserve, die voor een belangrijk 

deel elders geïnvesteerd kan worden

l Behoud van kernvoorraad woningen die duurzaam beschikbaar c.q. betaalbaar in de markt gezet 

kunnen worden

l Realisatie van een duurzaam betaalbare sociale koopwoningvoorraad zonder overheidssubsidie

l Toename zeggenschap en eigen verantwoordelijkheid voor woonconsumenten

l Bewustere keuze voor huurders

Te Woon biedt in combinatie met een verhoogde nieuwbouwproductie de meest doeltreffende oplossing

voor de huidige woningmarktproblemen.

Maurice van Noordenne, Atrivé
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Bijlage 10. Beknopte toelichting Te Woon

Huur-
woningen

Te Woon-
woningen 

bijv. 10% bijv. 75%

Verkoop-
woningen

bijv. 15%

woningcorporatie

Primaire woningvoorraad
(duurzaam betrokken)
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Bijlage 11. Impuls voor starters op de koopwoningenmarkt

provincie Limburg

Voorstel voor instellen Starterslening

De provincie Limburg wil in nauwe samenwerking met gemeenten en woningcorporaties de komende drie

jaren een gezamenlijke impuls geven om de positie van starters op de Limburgse woningmarkt te verbeteren

en de stagnatie in de woningmarkt te doorbreken. Met het impulsplan 'Starters: een eigen thuis!' zetten de

samenwerkende partijen zich in om 1000 starters een zogenoemde starterslening van maximaal ¤ 30.000,- 

te verstrekken waarmee de aankoop van een woning mogelijk wordt gemaakt. Het door gedeputeerde 

Ger Driessen in januari gelanceerde plan is nu uitgewerkt in een voorstel voor Provinciale Staten.

Het initiatief blijkt brede steun te krijgen uit de markt. Het impulsplan is een tweede actie van de provincie

Limburg voor starters op de woningmarkt. Twee jaar geleden introduceerde Driessen al het '1000-woningen-

plan', een aanpak om de bouw van betaalbare woningen voor starters op de Limburgse woningmarkt te rea-

liseren en zo de stagnerende woningbouw weer vlot te trekken. Die aanpak heeft inmiddels geresulteerd in

ruim 1000 nieuwgebouwde woningen en een stroomversnelling voor nogmaals bijna 1000.

Vervolg
Provinciale Staten hebben afgelopen oktober het college van GS verzocht een voorstel uit te werken om de

positie van starters op de Limburgse woningmarkt te verbeteren en daarbij nadrukkelijk het stimuleren van

de starterslening bij gemeenten bij te betrekken. Het impulsplan vormt de reactie van GS hierop.

Om een beeld te krijgen van de inhoud, haalbaarheid, uitwerking en consequenties van de starterslening

voor de provincie Limburg hebben GS een verkenning uitgevoerd naar aspecten als draagvlak, nut en nood-

zaak en uitvoering van de starterslening. GS willen de starterslening alleen aanbieden met gemeenten en

woningcorporaties gezamenlijk, waardoor een multiplier van 3 kan worden gerealiseerd.

Steun
Het merendeel van de Limburgse woningcorporaties juicht het provinciaal initiatief van de starterslening 

toe en wil dit samen met gemeenten en provincie verder uitwerken. Met een goede en gerichte inzet van 

de starterslening op lokaal niveau zien de woningcorporaties de starterslening als een waardevol instrument

voor de Limburgse woningmarkt en voor starters. Ook van de gemeentelijke zijde is het initiatief positief

ontvangen. Bijna de helft van alle Limburgse gemeenten (25 gemeenten waar 75% van de Limburgse bevol-

king woont) heeft inmiddels op dit initiatief gereageerd en aangegeven te willen samenwerken met de

Provincie om dit op lokaal niveau verder concreet vorm en inhoud te geven. Dat sluit aan bij de visie van

GS: ook zij willen dat gemeenten en woningcorporaties op lokaal niveau zelf kunnen bepalen op welke

manier zij de starterslening inzetten. Verder ligt er al een toezegging uit de bankwereld om een bijdrage te

leveren in dit plan door starters een aantrekkelijk arrangement voor de eerste hypotheek te bieden.

Achtergrond
Als gevolg van het gestegen prijspeil van zowel bestaande als nieuwe woningen, de economische terugval en

de vaak hoge bijkomende kosten, is de bereikbaarheid en toegankelijkheid van een koopwoning voor starters,

waaronder jongeren en mensen met een lager inkomen, de afgelopen jaren verslechterd. Met de starters-

lening wil de provincie koopwoningen in Limburg tot een prijsgrens van maximaal ¤ 170.000,- v oor starters

financieel bereikbaar maken. Het kan hierbij gaan om zowel bestaande koopwoningen, huurwoningen die

door de woningcorporatie te koop worden aangeboden als nieuwbouwwoningen. De starterslening over-

brugt daarbij het verschil tussen de aankoopkosten van een woning en het bedrag (hypotheek) dat de starter

op basis van zijn/haar huidig inkomen maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek

Garantie (NHG).
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Bijlage 12. Begrippenlijst

Aanbod

Het aantal woningen dat vrijkomt door de urgente doorstromers en urgente woningverlaters.

Bouwstagnatie

Vertraging bij bouwprojecten waardoor projecten niet of niet op tijd worden opgeleverd.

Capaciteit

In dit rapport gebruikt als kwantiteit en kwaliteit van de betreffende organisatie.

Doelgroep (primair)

Alle huishoudens die niet in staat zijn zelfstanding in een woonvoorziening te voorzien. Dit is kwantitatief

gedefinieerd als huishoudens met een inkomen tot aan de (oude) ziekenfondsgrens van ¤ 33.000,-.

Doorstromer

Men spreekt van doorstromen als een huishouden binnen Nederland verhuist. Voor en na de verhuizing is

het huishouden de hoofdbewoner van een woning.

Huishoudenverdunning

Benaming voor het fenomeen dat er steeds gemiddeld minder personen in een woning, een huishouden,

wonen.

Lage, midden- en hoge inkomens.

Het Woningbehoeftenonderzoek onderscheid lage inkomens tot modaal, middeninkomens tussen modaal 

en tweemaal modaal en de hoge inkomens daarboven. De lage inkomens omvatten de primaire doelgroep

(zie hierboven), maar ook de inkomens tot ongeveer de ziekenfondsgrens.

Modaal inkomen

Inkomen van ¤  29.500,- b ruto (in 2005). BRU hanteert hier de definitie dat een modaal inkomen het inko-

men is juist beneden de ziekenfondsgrens (¤ 33.000,-).

Overplanning

Meer woningen plannen dan daadwerkelijk zullen worden gebouwd, rekening houdend met planverlies.

Planverlies

Er worden minder woningen opgeleverd dan in de planfase voor een bepaalde locatie en bepaalde periode is

gecalculeerd.

Planvertraging

Woningen worden minder snel opgeleverd dan in de planfase is gecalculeerd.

Planuitval 

Er worden minder woningen op een locatie opgeleverd.



Prijsgrenzen (huur/koop)

In de WBO's 1990 - 2002 zijn de volgende prijsgrenzen gehanteerd (tevens de gebruikelijke volkshuis-

vestelijke prijsgrenzen vanuit VROM):

WBO 1990 WBO 1994 WBO 1998 WBO 2002

goedkope huur t/m fl 489,- t/m fl 590,- t/m fl 701,- t/m € 358,-

middeldure huur fl 490,- t/m fl 650,- fl 591,- t/m fl 790,- fl 702,- t/m fl 938,- € 358,- t/m € 479,-

dure huur vanaf fl 651,- vanaf fl 791,- vanaf fl 939,- vanaf € 479,-

goedkope koop tot fl 120.000,- tot fl 145.000,- tot fl 210.000,- tot €150.200,-

middeldure koop fl 120.000,- - fl 145.000,- fl 210.000,- €150.200,- 

tot fl 160.000, tot fl 195.000,- tot fl 300.000,- tot € 214.500,-

dure koop vanaf fl 160.000,- vanaf fl 195.000,- vanaf fl 300.000,- vanaf € 214.500,-

Rode Contouren

Grenzen om bestaand stedelijk gebied waarbuiten niet gebouwd mag worden.

Slaagkans

Het aantal woningzoekenden een woning heeft verkregen (verhuringen) gedeeld door het aantal actief

woningzoekenden dat op die woningen heeft gereageerd uitgedrukt als percentage.

Starter

Een huishouden dat na verhuizing hoofdbewoner van een woning is en nieuw gevormd is (huwelijk, samen-

wonen, scheiding, zelfstandig wonen) of geïmmigreerd is, of voor de verhuizing geen hoofdbewoner van een

woning was.

Urgente doorstromer

Idem als doorstromer, met dien verstande dat het gaat om een gewenste verhuizing binnen een termijn van

twee jaar. Voldoet men aan de criteria dat men voldoende actief is, al een half jaar of langer zoekt en binnen

één jaar de woning wil accepteren, dan wordt men als urgente doorstromer bestempeld.

Urgente starter

Idem als starter, met dien verstande dat het gaat om een gewenste verhuizing binnen een termijn van twee

jaar. Voldoet men aan de criteria dat men voldoende actief is, al een half jaar of langer zoekt en binnen één

jaar de woning wil accepteren, dan wordt men als urgente starter bestempeld.

Urgente vraag

De som van urgente starters en urgente doorstromers.

Verhuisgeneigdheid

Men is verhuisgeneigd als men de vraag "Wilt u binnen twee jaar gaan verhuizen?", met "ja" beantwoord

heeft.

Verhuisketenlengte; Het aantal verhuizingen gegenereerd door nieuwbouw. Nieuwbouw trekt (deels)

bewoners aan uit bestaande bouw, waar dus woningen vrijkomen, waar weer andere woningzoekenden op

afkomen. Zo ontstaat er een verhuisketen, die eindigt met een starter, vestiger of sloop. De ketenlengte is 

de verhouding tussen nieuwbouw en verhuisbewegingen. Als 100 nieuwbouw tot 350 verhuisbewegingen

leiden bedraagt de ketenlengte 3,5.
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Woningtekort

Het verschil tussen urgente vraag en aanbod.

Woonmilieu

In de Woonverkenningen 2030, een publicatie uit 1997 van het Ministerie van VROM naar de thema's

omtrent het wonen die de komende decennia aan de orde zullen komen, is behalve de woonvoorkeur naar het

type woning ook in kaart gebracht in wat voor woonmilieu die woning moet staan. Daarvoor zijn de volgende

woonmilieu's onderscheiden: stad: centrum, buitencentrum, rand/landelijk, dorp: kern en rand/landelijk.
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