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Bijlage(n):   Plan van aanpak 

Inleiding 

Op12 september 2005 heeft u, in verband met de substantiële stagnatie in de woningbouw binnen de provincie 
Utrecht, het initiatief genomen tot de instelling van een Commissie Onderzoek Bouwstagnatie (COB). Op 8 mei 
2006 is het eindrapport van de COB afgerond en gepresenteerd. U heeft in uw vergadering van 12 juni 2006 de 
conclusies en aanbevelingen uit het eindrapport van de COB overgenomen en gedeputeerde staten opgedragen 
binnen drie maanden een plan van aanpak op te stellen met als doel op 18 september 2006 concreet te kunnen 
beslissen over de verdere uitwerking van uw besluit van 12 juni j.l. Voor u ligt het plan van het aanpak (PvA). In 
het PvA is een groot aantal acties opgenomen (in 4 min of meer samenhangende clusters). Deze acties zijn 1-op-
1 gerelateerd aan de aanbevelingen uit het rapport van de COB. Gelet op de urgentie van de problematiek 
moeten de acties op de kortst mogelijke termijn worden aangepakt, uitgevoerd en afgerond. Dat betekent dat de 
uitvoering van dit PvA hoge prioriteit binnen de organisatie moet krijgen én dat er (werk-)budget beschikbaar 
moet komen, om in korte tijd een aantal acties (op een aanvaardbaar kwaliteitsniveau) uitgevoerd te krijgen. 
Voor de uitvoering van e.e.a. is in het jaar 2006 een extra budget nodig van € 50.000 waarvoor binnen de 
bestaande begroting geen middelen vrij te maken zijn en is in 2008 nog een budget van € 5.800 nodig voor de 
actualisering van de woningbehoefteraming. 
 
De hoofdlijnen van het PvA zijn hieronder aangegeven, met daarbij een raming van noodzakelijk aanvullende 
budget (naast de inzet van de bestaande formatie).  

Hoofdlijnen Plan van aanpak.  
1.  Ontwikkeling en realisatie ruimtelijke capaciteit in relatie tot de woningbehoefte 

Onderzoek naar extra woningbouwmogelijkheden in 2 fasen: 
2006/2007: 
- invulling Rijnenburg met extra 5.000 woningen (min. 7.000 totaal) voor 2015; 
- inventarisatie binnen rode contour t.b.v. extra 10.000 woningen voor 2015;  
- zoniet, inventarisatie woningbouwmogelijkheden aan randen binnen/buiten rode contour. 
2008: 
- zoniet, in 2008 onderzoek uitleglocaties. 

 2006/2007  
- een integraal afsprakenkader over Rijnenburg-binnenstedelijke woningbouw met de stad 

Utrecht; realisatie is afhankelijk van de bereidheid en inzet van de gemeente Utrecht en 
andere partijen; 
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2006/maart 2007 
 - invulling financiële bijdragen bij het versneld ontwikkelen van binnenstedelijke locaties en realisatie 

provinciale doelstellingen daarbij. 

Benodigd aanvullende budget  € 50.000 (360 uur x  € 125 (excl. BTW) +  overige uitgaven 
 

2.         Faciliteren, kennisoverdracht en stimuleren van gemeenten 
 Sept. 2006/juli 2007 

 - versterking aanjaagteam/deskundigenpool 
 - kennisondersteuning 
 - integrale aanpak startersproblematiek 
 

3.          Provinciale cultuur en de provinciale organisatie 
 Sept. 2006/juli 2007      

 - krachtig stimuleren collectieve gedragswijziging provinciaal apparaat, 
gericht op oplossingen en  resultaten; 

 - structuurwijziging Organisatie in Ontwikkeling. 
 

4.         Informatie en Voortgang 
 Sept. 2007/juni 2008 

 - informatie t.b.v. PS;  
 - jaarlijkse rapportage voortgang woningbouw. 

 - actualiseren bevolkings- en woningbehoefteprognose volgens IPB-model.  
 

Benodigd aanvullende budget in 2008  €  5.800 (excl. BTW).   
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Besluit 

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 18 september 2006; 
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van 15 augustus 2006, dienst/sector REG/RWS, nummer 
2006REG001956i; 
 
Gelezen;  
• Dat provinciale staten op12 september 2005 het initiatief hebben genomen tot de instelling van 

een Commissie Onderzoek Bouwstagnatie (COB) en dat 
• provinciale staten in de vergadering van 12 juni 2006 de conclusies en aanbevelingen uit het 

eindrapport van de COB hebben overgenomen en 
• gedeputeerde staten hebben opgedragen binnen drie maanden een plan van aanpak op te stellen 

met als doel op 18 september 2006 concreet te kunnen beslissen over de verdere uitwerking van 
het besluit van 12 juni 2006. 

 
Overwegende;  
• Dat gedeputeerde staten  op 15 augustus 2006 een plan van aanpak hebben opgesteld waarin  een 

groot aantal acties is opgenomen. 
• Dat deze acties 1-op-1 gerelateerd zijn aan de aanbevelingen uit het rapport van de COB en 
• dat, gelet op de urgentie van de problematiek, de acties op de kortst mogelijke termijn moeten 

worden aangepakt, uitgevoerd en afgerond; 
• dat daartoe voor 2006 een (werk-)budget geraamd is van € 50.000 waarvoor binnen de bestaande 

begroting geen middelen vrij te maken zijn; 
• en dat in 2008 nog eens € 5.800 nodig is voor het actualiseren van de woningbehoefteraming.   

 
Besluiten:  
• Het Plan van aanpak voor de uitvoering van het besluit van Provinciale Staten van 12 juni 2006 

m.b.t. de conclusies en aanbevelingen van de door Provinciale Staten ingestelde Commissie 
Onderzoek Bouwstagnatie vast te stellen zoals weergegeven in de bijlage bij dit besluit. 

• Ten behoeve van de uitvoering van het plan van aanpak in 2006 een bedrag van € 50.000 
beschikbaar te stellen ten laste van de stelpost nog toe te wijzen middelen nieuw beleid en; 

• bij een daartoe schikkend afwegingsvoorstel voor de Begroting 2008 een bedrag van € 5.800 als 
onvermijdbare uitgaven op te nemen t.b.v. het actualiseren van de woningbehoefteraming. 

 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 
Wettelijke grondslag 
N.v.t. 
 
Beoogd effect 
Uitvoering plan van aanpak is gericht op het opheffen van de stagnatie in de woningbouw.. 
 
Argumenten 
Uitvoering streekplan. De woningproductie moet in de komende jaren naar een gemiddelde van ruim 7.300 om 
het woningtekort terug te dringen naar 3 % in 2015 
 
Kanttekeningen 
Voor een aantal acties is de medewerking en inzet van m.n. de gemeente Utrecht cruciaal. Zekerheid is er op dit 
moment niet. 
 
Financiën 
Incidenteel: voor de inhuur van ondersteuning is een benodigde inzet van 360 uur geraamd. Het uurtarief op 
seniorniveau is ca. € 125 excl. BTW. Totaal benodigd € 50.000. In 2008 is een bedrag van € 5.800 excl. BTW 
begroot voor het extern laten opstellen van een actuele woningbehoefteraming nodig.  
Voorgesteld wordt een bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen en t.z.t. in het kader van een daartoe 
schikkend afwegingsvoorstel voor de Begroting 2008 een bedrag van € 5.800 als onvermijdbare uitgave op te 
nemen. 
 
Juridisch 
WRO, artikel 4a (uitwerking Streekplan)

Europa 
N.v.t. 
 
Mandaat 
N.v.t. 
 
Realisatie 
Verwezen wordt naar het plan van aanpak 
 
Communicatie 
N.v.t. 
 
Bijlage 
1. Plan van aanpak 
 

Gedeputeerde staten, 
voorzitter,               Mr. B. Staal 
 
secretaris,               Drs. H.H. Sietsma 
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